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�سل�سلة

رّواد امل�سـرق العـربـي

ة بوجه العموم، ومكتبة تراث جزيرة 
ّ
تقّدم »هيئة اأبوظبي للثقافة والّتراث« للمكتبة العربي

عنوان:  تحت  ة 
ّ
الّتراثي ة 

ّ
الثقافي ل�سلة 

ّ
ال�س هذه  من  نتاجها  باكورة  الخ�سو�ص،  بوجه  العرب 

»رّواد الم�سرق العربـي«، التي من خاللها تعك�ص اهتمامها بتراث الآباء والأجداد، كم�سدر 

خالل  من  وذلك  ة، 
ّ
الوطني وهويّتهم  اأ�سالتهم  وعنوان  واإلهامهم  الإمارات  ل�سعب  فخر 

العرب  وجزيرة  العربي  الخليج  منطقة  بتراث  المتعّلقة  الم�سادر  كاّفة  جمع  على  الحر�ص 

والعالم العربي في اآن معًا.

ي�سل  الذي  المخطوط،  العربي  الّتراث  بن�سر  ة 
ّ
العلمي الحركة  تاريخ  ا�ستعر�سنا  فاإّذا 

جامعاتنا  اأّن  نجد  والغرب،  ال�سرق  مكتبات  في  مخطوطة  ماليين   3 قرابة  اإلى  مجموعه 

ة على امتداد الوطن العربي، اأ�سهمت بن�سيب وافر في 
ّ
ة وموؤ�ّس�ساتنا الثقافي

ّ
ومعاهدنا العلمي

فتاألّفت من خالل ذلك  الع�سرين.  القرن  ة خالل  اأ�سوله، وخا�سّ ون�سر  الّتراث  خدمة هذا 

ة في مجالت �سّتى، منها 
ّ
ة عريقة ثمينة ووا�سعة للغاية، حفظت تراث لغتنا العربي

ّ
مكتبة ُتراثي

على وجه المثال: الأدب العربي، ال�ّسعر، الّنحو، الحديث ال�سريف، الفقه، التاريخ، الفل�سفة 

ات 
ّ
فلك وطّب وهند�سة وريا�سي العرب من  عند  العلوم  و�سائر  الفنون،  الإن�ساني،  والفكر 

حالت.
ّ
و�سيدلة وكيمياء. ومنها اأي�سًا الأدب الجغرافي العربي واأدب الر

له،  موازيًا  اراً 
ّ
تي ثّمة  اأّن  على  نوّكد  اأن  ُبّد  فال  الجغرافي،  ُتراثنا  ذكر  ب�سدد  ُدمنا  وما 

ي�سارعه وي�ستقي منه ويتّممه، ُي�سفي بالغ الفائدة والمتعة على ُتراث العروبة، األ وهو: اأدب 

 الّتركيز الكافي عليه 
ّ
رحالت الأوروپيين اإلى م�سرقنا العربي! هذا المبحث مع الأ�سف لم يتم

ة ودار�سي تراثها وتاريخها 
ّ
حتى الآن، رغم ما ي�ستحّقه وما يقّدمه من فوائد لمثّقفي العربي

يا�سي والجتماعي.
ّ

الح�ساري وال�س
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الحنيف،  الإ�سالم  دعوة  انبالج  واإلى  الع�سور  اأقدم  منذ  اأبداً  تتوّقف  لم  حالت 
ّ
الر هذه 

ّحالين تتناوب على زيارة الم�سرق منذ ع�سر ح�سارة الإغريق )كرحلة 
ّ
الر فطفقت جموع 

 
ّ
ومان )كرحلة اإيليو�ص ڠالو�ص(. ثم

ّ
اآنابا�سي�ص لزينوفون الأثيني، ورحلة هيرودوتو�ص(، والر

في القرون الو�سطى حّل الطمع محّل الف�سول، واجتاحت جحافل الغزو الالتيني م�سرقنا 

احلي لبالد ال�سام مّدة 
ّ

ة، فمكثت فيه على ال�ّسريط ال�س
ّ
ليبي الإ�سالمي في موجة الحمالت ال�سّ

200 �سنة، وحاولت احتالل م�سر وتون�ص لكّنها ارتّدت على اأعقابها.

ة 
ّ
الثقافي الملحمة  هذه  في  جديدة  مرحلة  بداأت  ع�سر،  اد�ص 

ّ
ال�س القرن  اأطّل  فلّما 

ّحالين الأوروپّيين، 
ّ
والح�ساريّة من عالقات ال�سرق بالغرب، فت�ساعف اإلى حّد كبير عدد الر

د الخروج بموؤلّفات 
ّ
الذين ق�سدوا الم�سرق اإّما للّتجارة اأو المغامرة اأو ال�ستطالع، اأو لمجر

ة فريدة. اأّما جزيرة العرب، معدن العروبة واأرومة قبائلها، ومهبط الوحي وموئل لغة 
ّ
اإبداعي

القراآن الكريم، فال غرو اأّنها نالت من اهتمام رّحالي الغرب وجهودهم الُم�سنية ومغامراتهم 

الع�سرين(..  القرن  اإلى  اد�ص ع�سر 
ّ

ال�س القرن  الكثير، عبر خم�سة قرون )من  ال�سيء  ال�سائقة 

فجابوا بواديها وفيافيها ومجاهلها، ناهيك عن مدنها وبلداتها وُقراها وم�سارب بدوها.

حالت 
ّ
 المئات من ن�سو�ص الر

ّ
هذا الإرث الإن�ساني الثمين والممتع والمفيد، الذي ي�سم

في  ة، 
ّ
بالعربي اأجزائها  باكورة  بن�سر  اليوم  والّتراث»  للثقافة  اأبوظبي  «هيئة  تقوم  الّنادرة، 

باأرقى م�ستوى  العربي  للقارئ  اأكبر عدد منها، وتقديمها  ن�سر  اإلى  م�سروع طموح يهدف 

ة من جودة الطباعة وتقديم الوثائق والخرائط 
ّ
علمي من الّتحقيق والبحث، واأجمل حّلة فني

ور الّنادرة. وال�سّ

هيئة اأبوظبي للثقافة والتّراث
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توطئة

بقلم مايكل هاغ

Michael Haag

»الواحات المفقودة«، اأحد الكتب الكال�سيكية التي تتناول مو�سوع ا�ستك�ساف ال�سحراء، 

يروي فيه اأحمد ح�سنين كيف كانت رحلته على الجمل، التي امتّدت من مدينة �سلوم على 

�ساحل البحر الأبي�ص المتو�سط الم�سري، غرب »مر�سى مطروح«، مّتجهًا من واحتي �سيوة 

الليبية، وت�سمى  والُكفرة نحو المجهول. وبداأ ح�سنين، الرجل الأول الذي يعبر ال�سحراء 

 ،1923 العام  في  اأ�سهر  ثمانية  طالت  التي  بالمخاطر  المحفوفة  رحلته  ال�سرقية،  ال�سحراء 

في  �ص 
ّ
الأُبي مدينة  اإلى  العظيم«  الرمال  »بحر  �سواطئ  من  امتّدت  بجولة  قام خاللها  والتي 

باكت�ساف  الرحلة  له هذه  و�سمحت  تقريبُا،  كيلومتر   3500 م�سافة  بالتالي  فقطع  ال�سودان، 

م�سر.  من  الغربية  الجنوبية  الزاوية  اأق�سى  في  الواقعة  المفقودة  والعوينات  اأرِكنو  واحات 

وفي العوينات، اعترت ح�سنين الده�سة عند روؤيته منحوتات الحيوانات ال�سخرية، بما في 

ذلك ر�سوم لأ�سود وزرافات ونعامات وغزلن، وقد تكون لأبقار اأي�سًا. وغا�ص في اأعماق 

يدّل على وجود  ما  العثور على  ا�ستطاع  �سبياًل، ولكّنه  اأن تعرف خطاه  ال�سحراء من دون 

ب�سري مزدهر هنا منذ ع�سرة اآلف �سنة قبل اأن يقوم الت�سّحر بقذف هوؤلء الب�سر نحو وادي 

النيل، وقد اأخذ ح�سنين �سوراً عن اكت�سافه هذا.

الت الم�ستك�سفين 
ّ
نجح هذا الكت�ساف، بالإ�سافة اإلى �سفحات هذا الكتاب، بتحفيز مخي

الذي �سياأتون فيما بعد، مثل رالف باغنولد، الذي ا�ستعان بقوافل من مركبات موديل-ت 

فورد)هو من �سيخترع فيما بعد خالل الحرب العالمية الثانية ما عرف بمجموعة ال�سحراء 

األما�سي  لدي�سلو�ص  كاونت  والم�ستك�سف  »�سا�ص«(،  �سركة  في  الرائدة  المدى،  البعيدة 

الذي ح�سل على اكت�سافه بوا�سطة طائرة �سغيرة و�سّكل نموذجًا لل�سخ�سية الم�سماة على 

ا�سمه في كتاب »المري�ص الإنكليزي«. ولكن مغزى مغامرة ح�سنين وانجازات حياته بلغت 

اأكثر من ذلك.
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وبعد عودة ح�سنين من رحلته في ال�سحراء واكت�سافه الواحات المفقودة في العام 1923، 

المتحدة  الوليات  في  بجولة  يقوم  لكي  دولر   20000 مبلغ  اأميركيون  تجار  عليه  عر�ص 

ويلقي محا�سرات، مرتديًا »جالبيته« البدوية. وكانت ال�سحافة الأميركية قد اأطلقت عليه 

فاليتينو  لرودولف  »ال�سيخ«  فيلم  كان  الذي  الوقت  في  الم�سري،  العرب«  »لوَرن�ص  لقب 

اأكثر  لمعرفة  يتلّهف  يزال  ل  والعالم  التذاكر  �سباك  الأّول على  المركز  عامين،  قبل  يحتّل، 

حول اكت�ساف عالم الآثار البريطاني هاورد كارتر لمقبرة توت عنخ اآمون في العام 1922. 

وكانت م�سر وال�سحارى ترمز اإلى الإح�سا�ص والرومن�سية، في حين اأن ح�سنين اأ�سبح ماّدة 

 تداولها، كما �سّكل بالن�سبة اإلى ال�سحف التي كان يقراأها النا�ص في اأوروبا والعالم 
ّ
د�سمة يتم

بلدي  »اإن  قائاًل  العر�ص،  رف�ص  ح�سنين  اأّن  غير  غام�سة.  ولكن  بارزة،  ة 
ّ
�سخ�سي الجديد، 

يرف�ص ك�سب المال بهذه الطريقة«. وتجدر الإ�سارة اإلى اأن ح�سنين عندما ذهب اإلى اأميركا 

العام 1924، كان قد اأ�سبح لهذه البالد قدرة مختلفة تمامًا عن ذي قبل.

المعرفة  انجازاً وطنيًا وقفزة عظيمة في  اعتبر  الذي  باكت�ساف ح�سنين  احُتفل في م�سر 

الجغرافية. وترك هذا الكت�ساف نوعًا من ال�سعور بالر�سى. وعلى الرغم من اأن الأوروبيين 

قد اكت�سفوا قارة اأفريقيا عن طريق اأنهارها، اإل اأن ح�سنين كان اأّول من من نجح في عبور 

وقبل  العظيم.  الرمال  بحر  عبر  من  اأّول  وكان  جنوبها،  اإلى  �سمالها  من  الليبية،  ال�سحراء 

ويتحّتم  اأر�سنا،  من  ت�سّكل جزءاً  الليبية  »ال�سحراء  اأن  اأعلن ح�سنين  الرحلة،  في  ي�سرع  اأن 

علينا التاأّكد من حدودنا هناك، الأمر الذي ي�ساعدنا على معرفة بالدنا اأكثر. وبف�سل عبور 

 ،1923 العام  من  اأغ�سط�ص  وفي  اأّمتنا«.  حقوق  بع�ص  على  حافظت  قد  اأكون  ال�سحراء، 

والوزراء وكبار  الأمراء  من  كبير  اأمام ح�سد  األقى ح�سنين خطابًا  ال�سحراء،  من  بعد عودته 

الموقع  دقيقة  بطريقة  ح  وو�سّ العلمية  اكت�سافه  فوائد  فلّخ�ص  بارزين.  واأدباء  الم�سوؤولين 

خريطة  بر�سم  �سمح  ما  والعوينات،  اأرِكنو  واحتا  �سيما  ل  بها،   
ّ
مر منطقة  لكّل  الجغرافي 

م ح�سنين في القاهرة 
ّ
لة عن الأرا�سي الم�سرية الغربية. في نوفمبر من العام نف�سه، ُكر مف�سّ

في دار الأوبرا باحتفال �سخم ح�سره الملك فوؤاد الذي منحه لقب »البك« )بيه(. بيد اأّن 

وفي  العوينات.  في  ال�سخرية  الر�سوم  اكت�سافه  هو  الأعظم  انجازه  اأّن  دائمًا  اأدرك  ح�سنين 

مجلة »نا�سيونال جيوغرافيك« الأميركية ال�سادرة في �سبتمبر 1924، كتب ح�سنين: »هذه 

 ما اكت�سفته في رحلة الـ 2200 ميل«. واعتبر اأن هذه الر�سوم ت�سّلط ال�سوء 
ّ
الر�سوم هي اأهم



9

مناخي  تغيير  الموا�سي، والتي وقعت �سحية  تربية  ترتكز على  متطّورة  على مرور ح�سارة 

حاّد، يرجعه ح�سنين اإلى فترة ما قبل تواجد الجمل في ال�سحراء قرابة العام 500 ق.م. ولكن 

لكم من الوقت قبل ذلك؟ فهذا اأمر لم ي�ستطع ح�سنين اأن يحّدده. اأ�سف اإلى اأن »هذا الأمر 

هو مثابة لغز ُيترك لأبحاث علماء الآثار«. 

حاول  كيف  ح�سنين  ي�سرح  التالي،  العام  ُن�سر  الذي  المفقودة«  »الواحات  كتاب  في 

اإخفاء حما�سته لهذا الكت�ساف لمّدة ن�سف نهار، حتى اإنه تجّنب زيارة بع�ص الأماكن التي 

توجد فيها المنحوتات ال�سخرية، خ�سيًة اإثارة ال�سكوك بين اأبناء تيبو الذين يعتقدون اأّن هذه 

الر�سوم هي من �سنع الجّن. وفي الواقع، اكت�سف ح�سنين المنحوتات ال�سخرية الأولى التي 

تعود اإلى ما قبل التاريخ والتي عُثر عليها للمرة الأولى في ال�سحارى الم�سرية. بعبارة اأخرى، 

قام ح�سنين باكت�ساف اأّول برهان على اأن الح�سارة الم�سرية قد تكون انطلقت من احدى 

النيل. ووفقًا  الخ�سراء، ولي�ص، كما هو متعارف عليه عالميًا، من وادي  الليبية  ال�سحارى 

لمايكل هوفمان، الموؤرخ البارز الذي كتب في مجلة »م�سر ما قبل الفراعنة« )1979(، لقد 

»ك�سف ح�سنين النقاب عن لغٍز اأثرّي، اأ�سبح حّله الآن في متناول اأيدينا«.

ا�ستغوته  كيف  �سارحًا  عروقه،  في  يجري  البدوي  الدم  باأّن  ح�سنين  قول  لفتًا  وكان 

ال�سحراء لفترة طويلة من الزمن. غير اأنه اأ�سار اإلى انتمائه اأي�سًا اإلى الطبقة التركية - ال�سرك�سية 

اإذنًا  الم�سرية  الخارجية  الديبلوما�سي، وطلب من وزارة  ال�سلك  العليا، واأنه كان يعمل في 

من�سب  توّلى  رحلته،  من  عودته  بعد  والآن  المفقودة.  الواحات  عن  بحثًا  برحلته  ليقوم 

عندما  والثالثين  الثالثة  في  يزال  ل  وكان  وا�سنطن.  في  الم�سرية  ال�سفارة  في  اأّول  �سكرتير 

اأُر�سل اإلى لندن وكانت وظيفته ح�سنة الراتب  اأ�سبح اأقّل برتبتين من ال�سفير نف�سه. بعدها، 

اإلى ذلك، حاز و�سام موؤ�س�سي  المن�سب نف�سه. بالإ�سافة  اليه من جديد  اأُوكل  هناك حيث 

ليكون  القاهرة  اإلى  جديد  من  ا�ستدعي   ،1925 العام  وفي  الملكية«.  الجغرافية  »الجمعية 

م�ست�ساراً للملك فوؤاد. هذا وقد ظّل ح�سنين لبقية حياته قريبًا من العر�ص الم�سري، م�ست�ساراً 

موؤثراً ل غنى عنه، ل �سيما خالل �سنوات الحرب العالمية الثانية المرّوعة. وعلى الرغم من 

اأن يبقى بعيداً من هذه  ل  اإن »هذا الأخير كان يف�سّ اأحد المقربين من ح�سنين  ذلك، يقول 

الحتفالت والزخارف والعظمة ليعي�ص في خيمة في ال�سحراء. كان يع�سق ال�سحراء التي 

كانت بالن�سبة له حديقة ي�سودها الطمئنان«.
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ال�سيخ محمد ح�سنين  1889، وكان والده  العام  القاهرة  اأحمد محمد ح�سنين في  ولد 

الجامعة  كان  والذي  ال�سنين  اآلف  اإلى  يعود  الذي  الأزهر  جامع  في  مميزاً  طالبًا  البالقي 

الأقدم في العالم. وكان جّده اأحمد مزهر ح�سنين با�سا، الأميرال الأخير في القوات البحرية 

اإلى  اأ�سطوله  بت�سليم  الأمر  جاءه  وعندما   .1882 العام  البريطاني  الحتالل  قبل  الم�سرية 

القاعدة البحرية البريطانية في مالطا، قام الأميرال ح�سنين بالإبحار لبع�ص الوقت نحو البحر 

المتو�سط قبل اأن يقول عبارته ال�سهيرة »مالطا مافي�ص« اأي ل وجود لمالطا.

رينيل  ال�سيد  كتبها  التي   ،1925 العام  ن�سخة  المفقودة«،  »الواحات  كتاب  مقّدمة  وفي 

روّد، اأعطى هذا الأخير نبذة م�سهبة عن م�سيرة ح�سنين الدرا�سية والمهنية. والجديربالذكر 

اأن الكاتب رينيل رود كان اأي�سًا القن�سل البريطاني العام، وما لبث اأن اأ�سبح �سفير بريطانيا 

لدى روما وممثل بريطانيا في ع�سبة الأمم. اأ�سف اإلى اأن ابنه فرن�سي�ص، الذي كان �سديق 

ح�سنين اأثناء وجودهما في اأوك�سفورد قبل الحرب، قد كتب »�سعب الحجاب« وهو كتاب 

، وُن�سر في العام 1926.
)1(

يدور حول �سعب الطوارق

فبعد اأن اأم�سى ح�سنين عامًا في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، اأر�سله والده اإلى جامعة 

 عاد اإلى م�سر العام 1914، مبا�سرة 
ّ
اأوك�سفورد حيث دخل كلية باليول العام 1910، ومن ثم

 اإلى وزارة الداخلية وخدم كم�ساعد 
ّ
قبل اندلع الحرب العالمية الأولى. وفي م�سر، ان�سم

عربي خا�ص في فريق قائد القوات البريطانية في م�سر. 

في العام 1917، اأر�سل ح�سنين وفرن�سي�ص رود في مهّمة خا�سة تتعّلق بالبدو ال�سنو�سيين 

الذين كانوا يتواجدون على جانبي الحدود الم�سرية - الليبية. 

في تلك الأثناء، كانت ليبيا ل تزال جزءاً من الأمبراطورية العثمانية. وكان ال�سنو�سيون، 

الم�سرية  الحدود  على  هجمات  �سّن  ب�سرورة  مقتنعون  والألمان،  الأتراك  �سّلحهم  الذين 

لحتواء  تالبوت  ميلو  العقيد  بقيادة  بريطاني  جندي   35000 تطّلب  الذي  الأمر  الغربية، 

هذه الهجمات. لم يكن ال�سنو�سيون ي�سّكلون قبيلة، بل اأتباع طائفة �سوفية اأ�سولية تنا�سل 

)1(  الطوارق ويطلق عليهم اأحيانا »رجال ال�سحراء الزرق« �سعب من الرّحل والم�ستقرين الأمازيغ يعي�ص في ال�سحراء 

الكبرى خا�سة في �سحراء الجزائر، ومالي، والنيجر وليبيا وبوركينا فا�سو. والطوارق م�سلمون �سنيون مالكيون مع 

الطوارقية.  بلهجتها  الأمازيغية  اللغة  اأفريقيا ويتحدثون  �سمال  �سكان  نف�ص هوية  الأفريقية، ولهم  العقائد  خليط من 

)المترجم(
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لحماية ا�ستقاللها الخا�ص. وبعد خ�سارتهم في احدى المعارك، ح�سلت المفاو�سات التي 

لعب فيها ح�سنين، وهو م�سلم وابن اأحد رجال الدين التقاة، دوراً مهمًا دفع بال�سنو�سيين اإلى 

، الذي كان مقربًا من البريطانيين وحلفائهم قائداً جديداً لهم.
تعيين ال�سيد اإدري�ص*)1(

وكان ار�سال ح�سنين اإلى بني �سنو�سة مثابة الخطوة الأولى الفعلية التي خطاها نحو تحقيق 

الحلم الذي لطالما راوده بدخول الُكفرة، مركز الطائفة ال�سنو�سية في عمق ال�سحراء الليبية. 

وكما �سرح ح�سنين في الف�سل الأول من الكتاب، اأن ما من اأحد توّغل في ال�سحراء وو�سل 

اإلى الُكفرة �سوى الألماني غيرهارد رولف�ص العام 1879، الذي ُيرّجح اأنه ُقتل واأُتلفت اأدواته 

و�سجالته العلمية. وبعد انتهاء الحرب، التقى ح�سنين من جديد ال�سيد اإدري�ص، وبف�سل الثقة 

يلزم  ما  له  وقّدم  الُكفرة  اإلى  بالدخول  لح�سنين  الأخير  هذا  اأذن  بينهما،  الرا�سخة  الم�سبقة 

للقافلة، واإل لكان من الم�ستحيل القيام بهذه الرحلة.

في هذه الأثناء، خّطط فرن�سي�ص رود لمرافقة ح�سنين في هذه المغامرة، غير اأنه ا�سّطر 

فورب�ص،  م�سز روزيتا  الرّحالة  الكاتبة  �سديقته،  اأّن  حين  في  الم�سروع،  هذا  عن  للتخلي 

المطلقة الجميلة والمفعمة بالحيوية والتي ت�سعى لخو�ص مغامرة غريبة من نوعها،  المراأة 

لي�سمح  المعار�ص  اإدري�ص  ال�سيد  اإلى  يتزّلف  ح�سنين  فراح  الفر�سة.  هذه  لتفّوت  تكن  لم 

لروزيتا بمرافقته في الرحلة. وفي �سمال الُكفرة، افتقرا اإلى الحيوية الكافية ليكمال الرحلة، 

يموتا  اأن  وكادا  الم�ستك�سفان وجهتهما  �سيع  البو�سلة،  بقراءة  روزيتا  معرفة  عدم  فب�سبب 

والأخطار  بذله  الذي  الجهد  على  �سيئ  ب�سكل  ُكوفئ  ح�سنين  اأن  الموؤ�سف  ومن  عط�سًا. 

اأ�سدرت كتابًا  اإنكلترا حّتى  اإلى  اإن عادت هذه الأخيرة  دها نيابًة عن روزيتا، فما 
ّ
التي تكب

 ال�سحراء: الُكفرة )1921(«، �سّورت فيه نف�سها على اأنها المّنظم الوحيد لهذه 
ّ
بعنوان »�سر

الرحلة والقوة المحرّكة لها. وفي المقابل، اخت�سرت دور ح�سنين اإلى حد جعلته خادمها 

الماأجور. فاأك�سبها هذا الكتاب �سفة »الم�ستك�سف المقدام« وجعلها م�سهورًة في جميع 

: »في 
)2(

اأنحاء العالم. ولكن كما كتبت في ذلك الوقت الم�ستك�سفة الم�ست�سرقة غرترود بل

بعد  ليبيا  اأول ملك يحكم  1969. كان هو  1951 وحتى  دي�سمبر   24 ليبيا من  اأول ملك يحكم  ال�سنو�سي  اإدري�ص     )1(

ال�ستقالل عن اإيطاليا وقوات الحلفاء في 24 دي�سمبر 1951.  )المترجم(

)2(  غرترود بيل اأو مي�ص بيل، مغامرة وم�ست�سرقة وعالمة اآثار وعا�سقة لل�سحراء توفيت العام 1926 على اأثر �سراع مع 

مر�ص ال�سرطان. )المترجم(
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ما يتعّلق بالنفخ في البوق، فهذا �سحيح، هي فريدة من نوعها«، اأ�سف اإلى اأنها »ل تعرف 

كلمة عربية واحدة«، ومن دون ح�سنين »لما ا�ستطاعت القيام باأي �سيء«. وحتى في مدخل 

ق 
ّ
يتطر ل  قامو�ص  وهو  روزيتا،  حياة  �سيرة  يتناول  الذي   

)1(
بيوغرافي« »نا�سيونال  قامو�ص 

عادًة اإلى مالحظات انتقادية، ُيذكر فيه اأن كتاب روزيتا »يقلّل عمداً من م�ساهمة رفيقها في 

الرحلة، الأمر الذي اأثار ا�ستياء دام لفترة زمنية طويلة«.

ر مالحظات رينيل رود الواردة في مقّدمته حيث قال اإن 
ّ

وعلى الأرجح هذا الذي يف�س

اأنه »كريمًا في ن�سائحه لي في  اأثبت فيها  للغاية«  ا�ست�ساره »في م�ساألة ح�سا�سة  ح�سنين قد 

كثير من الأمور ولأنني اأعلم اأن هناك طريقة اأخرى للتعبير عما اأعني، »رجل نبيل وعظيم«. 

تكمن  الم�ساألة  هذه  تفا�سيل  ولكن  ح�سنين،  حب  في  وقعت  روزيتا  اأن  بالذكر  والجدير 

وراء تحّفظ ح�سنين. وفي القاهرة، ُيقال اإن روزيتا كانت تت�سلل اإلى خيمة ح�سنين وتحاول 

اغراءه، غير اأنه كان يرف�سها. وقال ح�سنين في هذا ال�ساأن »كنت م�س�سمًا على عدم ال�ساءة 

كل  من  بنا  تحيط  الموت  ومخاطر  مجهولة  �سحراء  في و�سط  فنحن  ورحمته،  اهلل  اإلى 

الجهات«. واإذا كان قد ح�سل اأمر ما بينهما، فاإّن قراءات روزيتا الخاطئة للبو�سلة، على ما 

يبدو، قد اأبردت رغبات ح�سنين.

 وفي »الواحات المفقودة«، كتب ح�سنين: »كنت في رحلتي الأولى و�سط ال�سحراء، 

ف�سللناالطريق واأ�سعنا معه الأمل، فلم يعد هناك اأثر للواحة التي التم�سناها، ول �سبيل اإلى اأي 

فلن اأعود  اأحياء،  اإن خرجنا منها  فنذرت  قا�سية وموح�سة،  ال�سحراء  مّنا. وكانت  قريبة  بئر 

عينها  البقعة  وفي  نف�سها،  ال�سحراء  في  بي  فاإذا  النذر،  ذلك  على  عامان  م�سى  ثانية.  اإليها 

التي �سللنا فيها الطريق، وعند البئر ذاتها التي اأنقذت حياتنا في الرحلة ال�سابقة. قد يكون 

لل�سحراء اأ�سلوبها الخا�ص في مناداتك ولكن لها اأي�سًا مالّذها، ولي�ص من ال�سهل اأن تدرك 

قائاًل:  لل�سحراء  ه 
ّ
اآخر حب  �سحرها ول �سبب جاذبيتها«. كما ي�سف ح�سنين في مكان 

ّ
�سر

القلب،  قا�سية  ولكّنها  �ساحرة،  فاتنة  بامراأة  الوله  �سديد  رجل  حّب  ي�سبه  لل�سحراء  نا 
ّ
»فحب

مت له فيتحّول العالم باأ�سره اإلى جّنة. 
ّ

تجافيه فُتظلم الدنيا في وجهه، واإذا حّل الظالم، تب�س

ت في تاريخ بريطانيا 
ّ
)1(  اأو ما ُيعرف بـ »مو�سوعة اأك�سفورد لل�سير القومية« وهو قامو�ص يعر�ص اأهم ال�سخ�سيات التي مر

ون�سرت الن�سخة الأولى منه العام 1885. )المترجم(
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فيه«،  تعي�ص  باأن  الأر�ص جدير  على  بعدها مكان  يبقى  ل  ال�سحراء،  تبت�سم  عندما  وهكذا 

ولكن، لي�ص برفقة امراأة ل تجيد قراءة البو�سلة.

وفي  وجاذبيته.  �سحره  من  جزءاً  ت�سّكل  �سوفية  مالمح  ح�سنين  �سخ�سية  تتخّلل 

 Jasper مقدمة يوميات القا�سي الأميركي في المحاكم المختلطة في م�سر جا�سپر برينتون

Brinton، ال�سادرة العام 1927، ي�سف هذا الأخير ما ح�سل خالل ماأدبة ع�ساء. ويقول: 

»جل�ست اإلى جانب زوجة الوزير اليطالي، وكانت الأجواء ممّلة، غير اأنني اأحببت حديثي 

مع ح�سنين بك الذي راح يخبرني عن رحلته المقترحة عبر ال�سحراء العربية، وهي رحلة 

تمتد على م�سافة 900 ميل على ظهر الجمل، وهو رفيق محبوب و�ساحر. وما انفّك يتكّلم 

عن الدين، معتبراً اأن معظم الديانات العظيمة انبثقت من ال�سحراء، منوهًا ب�سمت ال�سحراء 

دة ومريحة«.
ّ
الذي يدفع اإلى التاأمل، الأمر الذي يوّفر له رحلة جي

ر راأيه في ما يتعّلق بالتوغل في اأح�ساء ال�سحارى، غير اأنه 
ّ
ومن الوا�سح اأن ح�سنين لم يغي

لم يكن ليقوم بمثل هذه الرحلة مرة ثانية. وفي العام 1926، تّزوج من لطفية ي�سري، وهي 

ال�سكرتير الأّول لوالدها  التقى بها في وا�سنطن عندما كان  امراأة جميلة وع�سرية، كان قد 

الأميرة  اأّمه  وكانت  اآنذاك.  المتحدة  الوليات  لدى  م�سر  �سفير  با�سا،  ي�سري  اهلل  �سيف 

�سويكار، �ساحبة ثروة طائلة و�ساحبة بيت �سخم جداً في مدينة القاهرة، اأ�سبح اليوم مكان 

اقامة وزير الخارجية الم�سري. وكان الملك فوؤاد زوج �سويكار الأول، قبل اأن يترّبع على 

العر�ص. فعندما حاول اأن يح�سرها �سمن جناح حريمه هربت �سويكار وانف�سلت عنه.

و�سّمت اأعمال ح�سنين الترفيهية المبارزة بال�سيف )المعروفة بـ»ال�سي�ص«(، ومثل م�سر 

.بعد هذه المرحلة، بداأ ح�سنين يتدّرب 
)1(

في دورة الألعاب الأولمبية العام 1920 في اأنتڤيرپن

على قيادة الطائرات. وفي العام 1930 حاول اأن يكون اأّول من ي�سافر بمفرده من اأوروبا اإلى 

، تحّطمت 
)2(

اإلى پيزا اإقالعه من قاعدة ه�ستون الجوية، قرب لندن، وو�سوله  م�سر. وبعد 

طائرته اأثناء الهبوط. وتجدر ال�سارة اإلى اأّن حادثًا ما وقع في نابولي اأّدى اإلى توقف الطائرة 

البديلة عن العمل، وُقّدم لح�سنين طائرة ايطالية عو�سًا عنها، ولكنها ما لبثت اأن تحّطمت 

)1(  مدينة في �سمال بلجيكا في اإقليم الفالندر. )المترجم(

)2(  هي ثالث اأكبر مدن ايطاليا، تقع في جنوب البالد على �ساحل البحر الأبي�ص المتو�سط. )المترجم(
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خالل رحلة تجريبية، ما اأّدى اإلى وفاة اثنين من رّكابها. عندها نفد �سبر الملك فوؤاد واأمر 

اأنه تم  ح�سنين بالعودة اإلى القاهرة، حيث الق�سر يعتمد على وجوده. والجدير بالذكر هنا 

الحكومة  مته 
ّ
فكر انكلترا وم�سر،  بين  اأقامها  التي  الديبلوما�سية  العالقة  على  تقدير ح�سنين 

لقبه  فاأ�سبح   ،)KCVO(  
)1(

فار�ص رتبة  من  ڤيكتوريا  و�سام   1927 العام  ومنحته  البريطانية 

ال�سير اأحمد ح�سنين. ووفقًا لتقرير �سري لوزارة الخارجية فاإّن »معرفة ح�سنين بالإنكليزية 

الوطنية،  الم�سريين  ينا�سب تطّلعات  اأّنه ل  يعتقدون  الإنكليز  العديد من  اأدائه جعل  و�سحر 

واأّنه �سيكون من الخطاأ العمل على هذا الفترا�ص«.

العهد فاروق الحكم، وهو ل يزال في  1936 وتولي ولي  العام  الملك فوؤاد  وبعد وفاة 

ال�ساد�سة ع�سرة من عمره، رّقي ح�سنين من رتبة بيك اإلى با�سا وتولّى رئا�سة الديوان الملكي، 

فوؤاد،  الملك  اأرملة  اأن  بالذكر  والجدير  الدرا�سية.  رحلته  في  العهد  ولي  لمالزمة  وانُتدب 

القرار. وبموجب المعاهدة  ال�ساّبة الجذابة، الملكة نازلي، هي من حّثت على اتخاذ هذا 

الإنكليزية - الم�سرية الموّقعة في العام نف�سه، وافقت م�سر على اإقامة حلف ع�سكرّي مع 

بريطانيا اأثناء الحرب، وبا�ستثناء ذلك كانت م�سر هي التي تدير بالكامل �سوؤونها الداخلية. 

رعاية  من  المت�سّلف،  البريطاني  ال�سفير  لمب�سون،  مايلز  ال�سير  يمنع  لم  ذلك،  ولكن 

«، الذي كان ي�سير اليه با�ستمرار بالملك فاروق. وعندما خلف فاروق والده على 
ّ
»ال�سبي

العر�ص، قال لمب�سون: »اأدركت تمامًا اأنه �سيكون من ال�سعب على الملك ال�ساب التعامل 

مع الأمور الم�ستقبلية ال�سغيرة، و�سي�سعر بالحاجة اإلى وجود اأحد اإلى جانبه يمكن الّتكال 

عليه«.

د الملك فاروق عليها 
ّ
 على م�ساألة »ال�سبي«، كّلما تمر

ّ
ولكن كّلما كان لمب�سون ي�سر

وزاد بالتالي اإعجابه بح�سنين، اإلى حّد اعتباره بطاًل، فوثق به وتمّثل به، ولكنه كان يخ�ساه 

في الوقت عينه. اأ�سف اإلى اأن ح�سنين كان الوحيد الذي ي�ستطيع التحّدث اإلى الملك فاروق 

اأنه ظّل مخل�سًا اإخال�سًا  اأن مما ل �سّك فيه  اأحيانًا، غير  اإلى درجة الفظاظة  ب�سراحة تاّمة، 

تامًا للملك.

الإنكليزية، عن  اللغة  في  فاروق  الملك  مدّر�ص  فورد،  اإدوارد  الحقبة، كتب  تلك  وفي 

)1(  يعتبر هذا الو�سام اأعلى جائزة ع�سكرية من الكومنولث البريطاني لل�سجاعة. )المترجم(
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ح�سنين قائاًل: »كنُت اأجل�ص بالقرب منه خالل معظم وجبات الطعام، وكنت اأ�ستمتع عندما 

 
ّ
يهتم لباقة كبيرة،  البديهة وذا  �سريع  اأوك�سفورد. كان ح�سنين  في  با�سترجاع ذكرياته  يقوم 

ذا  الوجه،  �ساحب  نحياًل،  نوعها،  من  فريدة  م�سرية  ة 
ّ
�سخ�سي وكان  الموا�سيع،  بمختلف 

اإلى الوراء فوق جبينه العالي، فكان يبدو بدويًا تمامًا.  ح 
ّ
مالمح حاّدة، و�سعر رمادّي م�سر

وكانت عيناه غائرتين ل يظهر عليهما النعا�ص، كما كان يتمّتع باأ�سلوب م�سقول تفتقر اليه 

ال�سخ�سية الم�سرية الخ�سنة. ولم يكن لح�سنين اأي ميول �سيا�سية، على الرغم من اأنه كان من 

اأ�سّد الموؤمنين بحّق م�سر في اأن تحكم نف�سها بنف�سها. 

يظهرها  عدوانية  اأي  يناه�ص  كان  فقد  لديانته،  متحّم�سًا  م�سلمًا  كونه  من  الرغم  وعلى 

اأ�سحاب طموحات اآخرون في هذه البالد. وعلى الرغم من اأن ثقافته وذكاءه غربيان، فقد 

ته وطبيعته �سرقيتين. وكان يتمّتع بلباقة �سرقية، وعندما تتحاور معه تكت�سف اأنه 
ّ
ظّلت عقلي

للتهرب  اخترتها  قد  تكون  التي  الطريق  عن  الخروج  اإلى  بك  يوؤدي  �سرقيًا  اأ�سلوبًا  يمتلك 

ب�سكل لبق«.

زوجته  عن  انف�سل  ان  وبعد  الغرام،  في  والملكة  ح�سنين  وقع  ذلك،  غ�سون  في 

اً في 
ّ
لطفية، و�سط ف�سيحة كبيرة، زّوج �سيخ الأزهر م�سطفى المراغي ح�سنين من نازلي �سر

العام 1937. 

وفي يونيو 1940، دخلت ايطاليا الحرب. ف�سّكلت الجيو�ص اليطالية باأعدادها الهائلة 

تهديداً جديًا، في حين طلبت بريطانيا �سمانة من الحكومة الم�سرية باأنها �ست�ستمر باحترام 

اأ�سبح  الطار،  هذا  وفي   .1936 معاهدة  في  عنه  المن�سو�ص  الع�سكري  التحالف  اأحكام 

الأركان  ورئي�ص  لبريطانيا  مناه�ص  دفاع  وزير  واأُقيل  للوزراء،  رئي�سًا  �سابق  بريطاني  �سفير 

ن ح�سنين رئي�سًا للبالط الملكي، ما �سمح 
ّ
الم�سري الم�ستبه به والذي لم يكن متعاونًا، وُعي

له باأن يّت�سل مبا�سرة بال�سفير البريطاني ال�سير مايلز لمب�سون. وتّمت التح�سيرات في الوقت 

المنا�سب لمواجهة الجتياح اليطالي في �سبتمبر 1940، وعندما توّلى القائد العام للجي�ص 

البريطاني الجنرال ويفل المواجهة في �سهر دي�سمبر، هاتف بحما�سة كبيرة لمب�سون لي�ساأله 

مذّكراته:  في  فكتب لمب�سون  ال�سابق.  ويفل  اإنجاز  عن  فاأخبره لمب�سون  اأي جديد،  عن 

»اأعرب ح�سنين عن ر�سى كبير وقال اإّنه �سيطلع الملك فاروق على ذلك، فمن دون �سّك، 
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وما جعل  هزيمتهم«.  عن  يروى  �سروره لما  يخفي  يكن  ولم  لالإيطاليين،  مناه�ص  ح�سنين 

كل ذلك غريبًا اأنه في فبراير 1942 اأمر لمب�سون القوات البريطانية والم�سّفحات بمحا�سرة 

ق�سرعابدين )ق�سر الملك فاروق( في القاهرة، كما طلب تنّحي الملك عن العر�ص، �سنًا منه 

اأن الملك يتوّدد اإلى اليطاليين. في الواقع، كان لمب�سون ووزير الخارجية البريطاني اأنتوني 

اإيدن يقومان بلعبة ترمي اإلى اأبعد من ذلك. ففي حين كان فاروق ياأخذ على محمل الجّد 

اأنه ملك م�ستقل على م�سر م�ستقلة، �سكا لمب�سون ذلك اإلى اإيدن، واأراد الرجالن اأن ُيظِهر 

الملك مرونة اأكثر، وطالبا اأي�سًا باأن يكون رئي�ص الوزراء من اختيارهما.

 وكان لمب�سون على قدر كاف من النفوذ ليجبر فاروق على التوقيع على وثيقة تنازل 

عن العر�ص، فكان الملك على و�سك القيام بذلك لول تدّخل ح�سنين الذي هم�ص في اأذن 

البقاء  ولكنه طلب  الوزراء  رئي�ص  تعيين  ب�ساأن  التنازلت  تقديم  فاروق على  فوافق  الملك، 

على العر�ص، فقبل لمب�سون العر�ص، ولو اأنه اأّثر بع�ص ال�سيء على طبيعة الأمور. ومن وجهة 

فاإّن  الم�سري،  ال�سعب  معظم  من  بالدعم  الأرجح  على  حظي  بف�سلها  التي  ح�سنين،  نظر 

ال�سواب هو الحفاظ على النظام الملكي بغ�ص النظر عن مزايا الملك. ومن دون �سّك، اأثار 

عمل لمب�سون غ�سبًا وطنيًا من التدخل الأجنبي في ال�سوؤون الداخلية، كما زعزع ا�ستقرار 

اإلى اأن انفجرت عند وقوع كارثة  الحكومة الد�ستورية ووّتر العالقات بين بريطانيا وم�سر 

ال�سوي�ص.

ولكن قبل ذلك بوقت طويل، كان ح�سنين خارج الإطار. فمنذ اأن كان في ال�سحراء، 

اإنه على موعد مع الموت، ولكن حتى الآن لم يُمت ول الموت زاره في  كان يقول غالبًا 

الوقت المنا�سب. ولكن في فبراير 1946، كان الموعد مع الموت، فتوّفى ح�سنين في حادث 

اإنكليزية وا�سطدمت ب�سيارته على اأحد ج�سور القاهرة،  �سير غريب عندما انزلقت �ساحنة 

وكان ذلك في اأحد الأيام الماطرة. بعدها، تطابقت اآراء المعلقين الم�سريين والأجانب على 

اأن فاروق بداأ يفقد �سيطرته على الأمور. وفي هذا الطار، كتب مبعوث بريطاني »كان ذلك 

اأول الأحداث الموؤلمة التي بداأت بعدها عالقاتنا بم�سر تتزعزع حيث كان ح�سنين م�ست�سار 

الملك ال�ساب، الذي يتّمتع ببرودة الأع�ساب والتجربة الكبيرة«.
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 في القاهرة، وو�سعت رفاته في قبة ال�سريح الذي بناه 
)1(

ُدفن ح�سنين في مدينة الأموات

له �سهره، المهند�ص الم�سري المعماري ح�سن فتحي. وبعد حياة حملته األوف الأميال عبر 

رمال ال�سحارى المجهولة، وفتحت اأمامه باب الع�سور الغابرة، وبدت وكاأنها تنتمي اإلى 

ق�سة من ق�س�ص األف ليلة وليلة، اأ�سلم محمد ح�سنين با�سا الروح، وهو في الخام�سة وال�ستين 

من العمر.

)1(  تقع مدينة الأموات بجانب م�سر القديمة، وهي مقبرة ال�سراة والأغنياء، وت�سبه مدافنها المبنية على الطراز العربي 

ق�سوراً م�سيدة بقبابها واأبراجها وزخارفها. )المترجم(
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اأحمد ح�سنين في بداية محاولته

للطيران منفرداً من اإنكلترا اإلى م�سر



مع كامل الوالء واالمتنان

ل�صاحب اجلاللة امللك فوؤاد االأّول

الذي بف�صل م�صاعدته ودعمه متت هذه الرحلة
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املقدمة

بقلم رينيل رود

Rennell Rodd

طلب مني �سديقي اأحمد ح�سنين اأن اأكتب مقدمة �سغيرة عن �سجل رحلته ال�ستك�سافية 

الفريدة من نوعها. كانت هذه الرحلة الأكثر فرادة نظراً لأن الرحلة ونتائجها التي �سمحت 

اأّكد الرائد الكبير في  له بملء فراغ كبير في معرفتنا بالقارة الأفريقية وتحديد مواقع بدقة، 

والجدير  تقريبي.  ب�سكل  وجودها  رولف�ص  غيرهارد  الألماني  الرحالة  الأفريقية  البحوث 

اأو رفقة  اأي م�ساعدة  البحوث واأ�سرف عليها وحيداً من دون  اأن رولف�ص قام بهذه  بالذكر 

م عمله 
ّ
الذي كر الم�سافر ح�سنين  يحتاج  الواقع، ل  في  ال�سخ�سي.  �سوى دلئله وتواجده 

به.  البريطاني  الجمهور  ف 
ّ
تعر مقّدمة  اإلى  الملكية«  الجغرافية  الجمعية  »موؤ�س�ص  بو�سام 

ولكنني اأرّحب بالفر�سة التي اأتيحت لي لت�سليط ال�سوء على انجاز قام به في ميدان مختلف 

�ص بها رغم انها لي�ست لغته الأّم، واني متاأّكد من اأن كّل من 
ّ
األ وهو ا�سدار كتاب بلغة تمر

�سيقراأ هذا الكتاب �سي�سهد له باأهميته ال�ستثنائية.

ولكن، في البداية، وبعيداً عن خد�ص توا�سعه العظيم، ل بّد اأن اأعطي لمحة عن الكاتب 

فُت 
ّ
الذي يعرفه معظم اأبناء بالدي بكونه فقط م�سافراً �سجاعًا. ومن دواعي �سروري اأنني تعر

اإليه طيلة هذه ال�سنوات، فلقد كان �سديق ابني في كلية باليول في جامعة اأوك�سفورد.

في  للدرا�سة  ال�سرق  من  طالب  ار�سال  تجربة  اأن  ا�ستخل�ست  بها  باأ�ص  ل  خبرة  وبعد 

ا�ستثنائي.  بطبع  يمتازون  �سباب  ا�ستثنائية ومع  فقط في حالت  تتم  اأن  جامعة غربية يجب 

فبالن�سبة لأحمد ح�سنين، اأعتقد اأن كل من يعرفه يدرك اأن هذه التجربة قد حققت نجاحًا 

كان  اأنه  حين  في  والوطني  الروحي  ميراثه  في  ما  اأف�سل  على  حافظ  فلقد  النظير.  منقطع 

يكت�سب تعاطفًا وتقديراً من �سعب يمتاز بتاريخ اجتماعي وخبرة مغايرين تمامًا. وقد يكون 
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له  بالن�سبة  اأ�سهل  الذي جعل الت�سال بهم  البدو، هو  اأجداده  الذي يجري في عروق  الدم 

القرابة  الواحد منهما الآخر بف�سل نوع من غريزة  البريطاني والبدوي غالبًا ما يعرف  لأّن 

الذي يفر�ص الحترام المتبادل بينهما. وبالمنا�سبة، تجدر الإ�سارة اإلى اأن اأحمد ح�سنين قد 

لح�سنين  الممكن  فمن  الأحوال،  مطلق  وفي  المبارزة.  ريا�سة  في  اأوك�سفورد  مّثل جامعة 

اأن يكون م�سريًا مخل�سًا لبالده، اإل اأنه يمكن اأن يبني �سداقةحقيقية مع اأبناء الأّمة تعتبر اأن 

العدالة ل تتحّقق دائمًا بف�سل م�سر ال�سغرى.بداأ ح�سنين م�سيرته المهنية في بلده الأّم، في 

كان  م�سر،  في  العرفية  الأحكام  قت 
ّ
طب وعندما  الحرب  خالل  الم�سرية.  الداخلية  وزارة 

ح�سنين على �سلة وطيدة مع �سديقه القديم الجنرال ال�سير جون ماك�سويل. وبعدها انخرط 

اأن  ما يكت�سبها �ساب في �سنه، كما  في ال�سلك الديبلوما�سي، ما وّفر له خبرة وا�سعة، نادراً 

زته ب�سورة بارزة. كان ح�سنين، من وقت لآخر، ي�ست�سيرني في م�سائل 
ّ
موؤهالته اللغوية مي

باليول.  كلية  في  �سديقه  والد  وب�سفتي  وخبرًة،  �سنًا  اأفوقه  �سديقًا  ب�سفتي  �سخ�سيًا،  تعنيه 

�سهادتي  اأ�سجل  اأن  اإل  اأ�ستطيع  اأعرفه عن كثب، ول  باأنني  الّدعاء  لنف�سي  اأ�سمح  وبالتالي، 

للغاية طرحها علي، وجدته  باأنه في كل مثل هذه الم�سائل، وخ�سو�سًا في م�ساألة ح�سا�سة 

على الدوام رجاًل كريمًا في ن�سائحه. ولأنني اأعلم اأن هناك طريقة اأخرى للتعبير عما اأق�سد، 

اأ�ستطيع و�سفه بعبارة واحدة »رجل نبيل عظيم«. 

و�سّكلت ق�سة ا�ستك�ساف ح�سنين م�ساحات �سحراوية واكت�سافه واحتين، كان وجودهما 

د اأ�سطورة غام�سة، �سجاًل لمغامرة عظيمة تختبر قدرة تحمل الكائن الب�سري. �ُسردت 
ّ
مجر

اء، عديمي الخبرة 
ّ
هذه الق�سة بتوا�سع كبير وتجّنب حكيم للمبالغة لكي ل ي�سعب على القر

في تقلبات ال�سفر في ال�سحراء، اإدراك مدى ال�سجاعة والتفاني اللذين يتطلبهما نجاح مثل 

هذه الرحلة. بالإ�سافة اإلى ذلك، ل بّد من التحّلي بف�سيلة اأخرى هي ف�سيلة البراعة للدخول 

اإلى مناطق كان ال�سكان المنعزلون فيها يثيرون الكثير من ال�سكوك حول اأي دخيل، وكان 

ح�سنين يتمّتع بهذه الف�سيلة.

جعلتها  التي  العبارات  طريق  عن  بال�سحراء  التفكير  اإلى  يميلون  الإنكليز  القراء  ولعّل 

الرومان�سية ماألوفة بالن�سبة اإليهم، والتي ل يدّل الواقع المرير عليها كثيراً. وفي الواقع، تمتلك 

المحّتم  القدر  في ظّل  والت�سحيات  الولءات  رومان�سية  الخا�سة،  رومان�سيتها  ال�سحراء 
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اأي  في  مكتماًل  الآن  ذلك  تجد  اأن  ويمكن  الحقيقية.  الرومان�سية  في  دوراً  يلعب  الذي 

كتاب ي�سع على عاتقه اي�سال جمال الحقيقة، متناوًل الجمال الذي قد تتمتع به ال�سحراء 

الدائم  الوعي  اإلى  بال�سافة  العظيمة،  الخلوات  عن  الناجمين  والإلهام  الروحي  والتاأثير 

هذا  اأهمية  عن  النظر  وبغ�ص  والموت.  الحياة  بين  الفا�سلة  ال�سيقة  للحدود  هناك  ال�سائد 

الكتاب الخا�سة، باعتباره �سجاًل لالكت�سافات، ونظراً لت�سليطه ال�سوء على اأ�سول الح�سارة 

ال�سنو�سية وتاأثيرها، �سيلقى ترحيبًا كبيراً لدى العديد من الأفراد لأن �سفحاته تحمل القارئ 

الخ�سونة  معنى  يعرف  لم  جّو  عن  لبرهة،  ولو  فيبتعد،  الكبير.،  ال�سالم  من  بيئة  اإلى  بعيداً 

والب�ساطة والمناف�سة. �سييجد نف�سه يتوا�سل مع اأفراد، غير مدركين وغير اآبهين لإلحاحات 

عالم م�سطرب، يتحّملون قدرهم ال�ساق ولكن ل يفقدون الأمل بحياة كريمة. فيرى القارئ 

كيف اأن الحرمان والخطر وحتى الرتابة هي عوامل ي�سيئها اإيمانهم الثابت بيد العناية الإلهية 

المر�سدة لهم، الأمر الذي يبعث به على الأرجح الأمل ال�سامت باأن هوؤلء ال�سكان المقيمين 

في هذه الأماكن الوحيدة �سيظّلون بمناأى عن اجتياح العالم المتمّدن. 

اأفكارهم. وقد نت�سارك هذه الأفكار  اإلى حّد موؤثر، كما هي حال  فاإّن ملّذاتهم ب�سيطة 

ي�سفي  اأنه  لي  يبدو  كاتب،  بف�سل  لنا  م�سّورة  لأنها  الوقت  من  ل�ساعة  الب�سيطة  والملذات 

لم�سة �سحرية حين ينقل باإخال�ص اإطار الأماكن واألوانها.في الخال�سة، ل بّد اأن اأ�سيف اأن 

اإهداء  في  اقتراحه   
ّ
تم ما  بيننا،  ة، خالل محادثة جرت 

ّ
مر اأكثر من  لي  اأّكد  قد  ح�سنين بك 

كتابه، اأي انه لم يكن ليقوم بهذه المغامرة لول الم�ساعدة والدعم اللذين تلقاهما من جاللة 

الملك فوؤاد. ومما ل �سّك فيه اأن ت�سجيع مثل هذه الم�ساريع هو عامل موروث في الملك 

فوؤاد. والأمر الذي يبعث على الطمئنان هو اأن ت�سعر اأن ت�سجيع جاللة الملك قد �سبق هذا 

.ل يمكن لإنجاز 
ّ
البحث التاريخي والعلمي نظراً لما قّدمه ول يزال يقّدمه هذا المجال الغني

ح�سنين بك والروح التي كتب بها كتابه ال اأن ي�ستقطبا تعاطف اأبناء بلدي، هذا وقد اأ�ساف 

لخدماته ما يعّزز روح التاآلف بين البلد الذي تلقى درا�سته فيه ووطنه الأّم الذي ي�سعى كّل 

اأبنائه اإلى ا�ستعادته.

رينيل رود
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كلمة �سكر

اّنني ممتّن جزيل المتنان للدكتور جون بول مدير م�سلحة م�ساحة ال�سحراء الم�سرية، 

اأّن  كما  الكتاب.  هذا  من  الأول  الذيل  في  لرحلتي  العلمية  النتائج  بتلخي�ص  ل  تف�سّ فقد 

ن�سائحه واإر�ساداته التي زودني بها في ا�ستخدام الأجهزة العلمية التي ا�سطحبتها في رحلتي 

مخزون  من  ال�ستفادة  ا�ستطعُت  لأنني  محظوظًا  كنُت  وبالفعل،  بثمن.  تقديرها  يمكن  ل 

معرفته الوا�سعة. 

م�سلحة  اأع�ساء  من  وغيرهما  براون  وال�سيد  بول  الدكتور  اأخرى  ة 
ّ
مر واأ�سكر 

الم�ساحة الم�سرية لقيامهم بتح�سير خرائط رحلتي المرفقة بهذا العدد.كما اأنني اأثني على 

لم�ساعدتهما  الجيولوجية  الم�ساحة  م�سلحة  في  الموّظفين  مون  والأ�ستاذ  هيوم  الدكتور 

بتق�سيم النماذج الجيولوجية التي اأح�سرتها معي وكتابة التقرير الذي و�سعته في الذيل الثاني 

لهذا الكتاب. وبف�سل م�ساعدتهما الكبيرة، اأ�سيف الكثير على نتائج اكت�سافي. 

ل اللواء �سبنك�ص با�سا وم�سعالني بيك من وزارة الحربية الم�سرية وتعهدا بجزء  وقد تف�سّ

ا�ستخدمتها  التي  المخيم الأخرى  ومعدات  وجعب  حقائب  من  الرحلة  اأدوات  من  كبير 

اأ�سكر الهتمام  اأن  اإل  اأثناء رحلتي. واإّني لأ�سكرهما على العناية والإر�سادات. ول ي�سعني 

والرعاية اللذين قّدماهما لي خالل تح�سيراتهما كافة.

م �سديقاي المخل�سان ال�سيد ال�سريف الإدري�سي وابنه ال�سيد ميرغني الإدري�سي 
ّ
 وقد تكر

اأيام  وطيلة   .1921 العام  الُكفرة  اإلى  رحلتي  اأثناء  العظيمة  والم�ساعدة  الن�سائح  لي  فقّدما 

رحلتي، كنت اأتلقى الم�ساعدة الأكثر �سدقًا وفعالية من الكولونيل هنتر با�سا، المدير ال�سابق 

، والرائد 
)1(

لم�سلحة المناطق الحدودية، والكولونيل م.ماكدونال، حاكم ال�سحراء الغربية

)1(  ال�سحراء الليبية اأو بحر الرمال العظيم كما يطلق عليها في م�سر، ال�سحراء الغربية هي �سحراء تقع في �سمال اأفريقيا، 

ليبيا  الموجودة في جنوب غرب م�سر و�سرق  ال�سحارى  الكبرى، وهي ت�سمل  الأفريقية  ال�سحراء  وهي  جزء من 

و�سمال غرب ال�سودان. )المترجم(
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الحدودية،  المناطق  م�سلحة  �سباط  من  هاري�سون  والكابتن  هتون،  والكابتن  هلبرت  دي 

وعبد العزيز فهمي اأفندي ماأمور ال�سّلوم، واأحمد كامل اأفندي ماأمور �سيوة، والمالزم لولر 

في �سيوة. 

، �سردار 
)1(

وعند و�سولي اإلى ال�سودان مّهد لي الطريق بعناية المرحوم ال�سير لي �ستاك با�سا

الجي�ص الم�سري وحاكم ال�سودان �سابقًا. ول تفوتني هذه المنا�سبة من دون اأن اأعرب عن 

ال�سودانية  الحكومة  في  الم�سوؤولين  وكذلك  ال�سودانيين،  اإخواني  لجميع  امتتناني  خال�ص 

بمن�سب  القائم  با�سا  �سعادة مدونتر  بالذكر  واأخ�ّص  بم�ساعدتي خالل رحلتي،  قاموا  الذين 

حاكم ال�سودان العام، واللواء هدل�ستون با�سا القائم باأعمال ال�سردار، والقائمقام م. حافظ 

الم�ساعد،  المدني  ميكل، ال�سكرتير  ماك  وال�سيد  الخرطوم  في  الجنود  فرق  قائد  بيك، 

والكابتن فيليب�ص و�سمويل عطية بيك واأحمد ال�سيد الرفاعي في الخدمة المدنية ال�سوداني، 

حرب  اأركان  حلمي،  اأ.  وال�ساغ  دارفور،  حاكم  باأعمال  القائم  ديبوي،  �سارل  وال�سيد 

الفا�سر، وال�سيد كريج، حاكم كردفان، والبكبا�سي اأ. خليل، اأركان حرب الأبي�ص، بال�سافة 

اإلى ال�سباط والم�سوؤولين وكتاب العدل في الفا�سر والأبي�ص.

 ج. ف. فولي، قائد المدفعية في حرب الفا�سرعلى 
)2(

واأ�سّجل �سكري الخال�ص للبكبا�سي

اأبيات ال�سعر الجميلة التي زّينت الف�سل الأخير من الكتاب.

وفي الختام، اإّنني ممتّن ب�سكل خا�ص لل�سيد هارولد هولند وال�سيد و.هـ. ل. وات�سون، 

مة والم�سورة ال�سديدة 
ّ
وهو �سديق قديم لي في كلية باليول، اللذين قدما لي الم�ساعدة القي

لتح�سير هذا الكتاب.

)1(  �سير لي اوليڤر فيت�سموري�ص �ستاك Sir Lee Oliver FitzMaurice Stack ) 1868 - 1924( �سردار الجي�ص الم�سري 

وحاكم ال�سودان العام اإبان الإحتالل البريطاني لم�سر وال�سودان.

ن�سراً  كتفيه  على  يعلق  وهو  الحالي،  نظامنا  في  المقدم  تعني  بينبا�سي(  )وتلفظ  العثماني  الجي�ص  في  بكبا�سي  رتبة   )2(

ونجمة. )المترجم(
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ال�سحراء

التي  للواحة  اأثر  الطريق واأ�سعنا معه الأمل، فال  ال�سحراء، �سللنا  في رحلتي الأولى و�سط 

اإن  فنذرت،  وموح�سة،  قا�سية  ال�سحراء  وكانت  مّنا.  قريبة  بئر  اأي  اإلى  �سبيل  ول  التم�سناها، 

ال�سحراء  النذر، فاذا بي في  ثانية. م�سى عامان على ذلك  اليها  اأعود  اأحياء، فلن  خرجنا منها 

نف�سها، وفي البقعة عينها التي �سللنا فيها الطريق، وعند البئر ذاتها التي اأنقذت حياتنا في الرحلة 

لي�ص  اأنه  اإل  مالّذها،  لها  اأي�سًا  ولكن  لمناداتك  الخا�ص  اأ�سلوبها  لل�سحراء  يكون  ال�سابقة.قد 

 �سحرها ول �سبب جاذبيتها. ولعّل الجزء الأروع من حياة ال�سحراء 
ّ
اأن تدرك �سر من ال�سهل 

حة لأن الم�سي قد يكون اأهون 
ّ
يكمن عند حلول الليل فيها. قد ت�سير طيلة النهار على اأقدام مقر

 قدميك على وقع خطوات الإبل، 
ّ
عليك من ركوب الإبل، فتالزم القافلة �ساجي العينين وتجر

وقد جّف حلقك في حين اأن ل اأثر لبئر تروي عط�سك منها. ي�سير رفقاوؤك في القافلة بهدوء 

و�سكون، وقد خفتت اأ�سواتهم ولم يعودوا راغبين في الغناء. قّل�ص التعب الم�سني وجوههم، 

ل  الأجواء،  ال�سكون  ويعّم  الباهتة.  الرمال  ب�سفرة  ال�سماء  زرقة  فامتزجت  عيونهم  وزاغت 

تخرقه ال خ�سخ�سة قرب المياه الم�سنوعة من جلد الخراف، المتدلية على جوانب الإبل.

اإننا في ال�سحراء ل نتحّدث كثيراً، فال�سحراء تعّلم ال�سكوت. وفي حال اأحدق بنا الخطر 

نتحا�سى النظر بع�سنا اإلى بع�ص، ول تعود هناك حاجة اإلى الكالم، فكّل مّنا يعرف ما يح�سل 

ويتحمّله ب�سبر وجلد، فالتذّمر مثابة اإلقاء اللوم على الّلهالعلي القدير، وهذه مع�سية ل يقدم 

هذه  �سلوك  عليه  وقّدر  الحياة  له هذه  اختار  قد  اهلل  ان  عقيدته  ففي  بدوّي.  اأّي  قّط  عليها 

الطريق التي قد تقوده اإلى الموت الذي اختاره اهلل عّز وجّل له.

 مما كتبه اهلل {ۈ   
ّ
وبالتالي ل بد من الر�سوخ لهذا القدر. فالبن�سبة للبدوّي، ل مفر

 
)1(

ٴۇ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ         ۉ   ۉ   ې}.

)1(  �سورة الن�ساء: 78     
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ولكن في مثل هذه الأوقات الع�سيبة، تقطع على نف�سك وعداً األ تعود اإلى ال�سحراء اإذا 

الرجال  الرحال، ول تن�سب الخيام، لأّن  اليوم وتحّط  ينتهي عمل   ،
ّ
خرجت منها حيًا. ثم

مر�سعًا  الليل  ويحّل  الظالم  يهبط   
ّ
ثم باأج�سادهم.  حّل  عما  التفكير  عن  ُمنهكون وغافلون 

بالنجوم اأو قد ترى القمر �ساطعًا. و�سيئًا ف�سيئًا، تحّن اإلى الحديث بعد �سكوت يوم طويل. 

اأ�سوات   تتوافق 
ّ
ثم رفاقه.  �سوت  من  اأعلى  ب�سوت  طريفة  نكتة  باإلقاء  القافلة  �سغير  فيقوم 

تبداأ  بالتالي الحديث. وهكذا  المقام، ويدور  اإلى ذلك  اأن يدركوا، وترتفع  البدو من دون 

ال�سحراء بن�سر �سحرها.

اإل دقائق قليلة حّتى يبداأ الدّق  اأرواح القافلة، وما هي  الليل علياًل فينع�ص  وي�سري ن�سيم 

 الخالية، ويدور الرق�ص والغناء. وعند بداية المو�سيقى، يتعّهد الرجال الإبل 
)1(

على الفناطي�ص

اأو يقومون بترتيب الأمتعة اأو ت�سليح �سروج الجمال، فما يكادون ي�سمعون �سوتًا من اأ�سوات 

الدّق اأو الغناء حّتى يلتّم �سملهم حول النار الخامدة. فينظر كّل واحد منهم اإلى وجوه رفاقه 

ليطمئّن اأّنهم على قيد الحياة واأنهم �سعداء، ويحاول كّل منهم اأن يكون اأكثر بهجة من جاره، 

محاوًل �سّد عزيمته.ونعمد اإلى مغالطة اأنف�سنا، وهو اأمر ثقيل و�ساق في بداياته. فنحاول اأن 

نبتهج، واأن نبعث في ظالم متاعبنا نوراً، ويقول اأحدنا: »اإّن ِجمال القافلة جميعها على ما 

يرام«. وي�سيف اآخر: »اأخبرنا بو ح�سن اأنه راأى اأثراً للبئر على مقربة اإلى اليمين«.

كّله تغريراً  يرام. وربما كان هذا  ما  �سيء على  باأن كل  لنقنعها  اأنف�سنا  ن�ستدرج  وهكذا 

نا لل�سحراء ي�سبه حّب رجل 
ّ
منا باأنف�سنا، ولكن �سحر ال�سحراء قد تغّلب على عقولنا. فحب

�سديد الولع بامراأة فاتنة �ساحرة، ولكّنها قا�سية القلب، تجافيه فُتظلم الدنيا في وجهه، واإذا 

ال�سحراء، ل  تبت�سم  اإلى جّنة. وهكذا عندما  باأ�سره  العالم  له فيتحّول  مت 
ّ

تب�س حّل الظالم، 

باأن تعي�ص فيه. وي�سطو الرق�ص والغناء على ما تبقى  يبقى بعدها مكان على الأر�ص جديراً 

من قوة رجال القافلة وَجَلدهم بعد جهد النهار. فتفتر العزائم، ويغلب النعا�ص على الأجفان، 

يعرفون  المدن  اأهل  من  قليلون  بالنجوم.  عة  المر�سّ ال�سافية  ال�سماء  ة 
ّ
قب الرجال تحت  فينام 

لّذة الجلو�ص في حلكة الظالم ومراقبة النجوم. ول عجب اأن يكون العرب هم اأ�ساتذة علم 

من  وي�سنع  ال�سكل  دائري  �سبه  وهو  القديمة  الخليج  �سفن  في  ال�سرب  مياه  خزان  وهو  فنطا�ص  جمع  الفناطي�ص     )1(

الخ�سب كذلك. )المترجم(
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د حركات النجوم ويتمّتع بما يبعثه  الفلك! فالبدوّي، اإذا انتهى من عمل يومه، يجل�ص ويتر�سّ

هذا المنظر من راحة و�سعور بال�سمّو. فت�سبح النجوم اأ�سدقاء مقربين يلقاهم المرء كل يوم، 

حّتى اإذا غابوا، ل يكون وداعهم مفاجئًا بل ي�سبه الراحل الذي يغيب تدريجيًا اأمام عينيك 

على اأمل اللقاء القريب في الليلة التالية.

على   
ّ
»حي قائاًل:  القافلة  رجال  من  م�ستيقظ  اأّول  ينادي  بقليل،  الفجر  بزوغ  وقبل 

في�ستيقظ  المتناثرة،  النجوم  قليل من  ال�سماء  يزال في  النوم«. ول  ال�سالة خير من  ال�سالة، 

القوم وكاأّنهم »ي�ستجمعون اأج�سادهم«، فكّل ع�سو من اأج�سامهم متاألّم، وكّل حلق جاّف. 

ولكن ما اأعظم التغيير الذي طراأ عليهم! �سرى الأمل فيهم وت�سّلحوا بالثقة من جديد، فقد 

يكون هناك معتقد داخلي اأنهم �سيكونون كّلهم على خير ما يرام.ول يزال الف�ساء مكفهراً 

نحو  تلقائيًا  فنلتفت  ال�سمال.  ن�سيم  برودة  تخترق  وحدها  ال�سباح  وقود  ونيران  رطبًا، 

ال�سرق. واذا كانت ال�سماء �سافيًة ل غيوم فيها، انت�سر في ال�سماء نور �سئيل خلف الرجال 

 
ّ
ثم ومن  ظالًل.  ت�سميها  تكاد  حّد  اإلى  المنال،  وبعيدة  غريبة  م�ستطيلة،  ظالل  والجمال، 

يمتلئ الف�ساء بحمرة تبعث الدفء. والالفت اأن األوان ال�سحراء تظهر في الفترة الممتدة بين 

المنب�سط  ال ذلك  ال�سحراء  في  يبقى  ال�سم�ص ل  اأ�سرقت  اذا  الفجر وبزوغ ال�سم�ص، حّتى 

انت�سف  اذا  حّتى  ف�سيئًا  �سيئًا  الأزرق  اللون  يخفت   
ّ
ثم ومن  والأ�سفر،  الالمتناهي الأزرق 

النهار، تختفي الألوان تقريبًا من ال�سماء.

هذه  وفي  وال�سكينة،  ال�سالم  يبعث  الليل  اأن  حين  في  جديدة،  قوة  فيبعث  ال�سباح  اأما 

ال�سا�سعة  الم�ساحات  هذه  �سكون  وجمالها.في  ال�سحراء  �سحر  لالإن�سان  يتجّلى  ال�ساعات 

اأن الم�سافر في ال�سحراء ي�سعر اأحيانًا بقرب  اإلى حّد  والمفتوحة، ي�سبح الإح�سا�ص مفرطًا 

 .
ّ
 بمئات الأميال التي تبعده عن كّل كائن حي

ّ
واحة غير ماأهولة. وتغلب غريزته عليه فيح�ص

وفي هذه الالنهاية ال�ساكنة، ي�سفو الج�سم والعقل وت�سفى الروح، في�سعر الإن�سان باأنه اأقرب 

 بوجود قوة عظيمة، ل قدرة لقوة اأخرى اأن تحّول انتباهه عنها. 
ّ

اإلى اهلل عّز وجّل، ويح�ص

 منه، والر�سوخ اإلى حكمة ما كتب اهلل اإلى 
ّ
ب اإلى نف�سه الإيمان بالقدر الذي ل مفر

ّ
ويت�سر

باأّن الحياة لم  اأوقات ي�سعر فيها  حّد بذل حياته لل�سحراء من دون �سغينة. وبالفعل، هناك 

تعد مهّمة بالن�سبة اإليه.
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اأي  وقوع  وعند  المدن  ففي  الب�سري.  الكائن  داخل  في  ما  اأف�سل  ُتخرج  ال�سحراء  اإّن 

وتنعدم  الإن�سان  نف�ص  فتعظم  ال�سحراء  في  اأما  نف�سه،  �سالمة  عن  واحد  كل  يدافع  خطر، 

الأنانية، ويعمل كل واحد ما بو�سعه لخدمة رفاقه وم�ساعدتهم. فاإذا هّددت كارثة ما قافلة 

من القوافل، قد يكون بين رجالها من يرى فر�سة لينقذ نف�سه، غير اأنني ل اأ�سّدق اأن هناك 

وربما  الماء،  ي�سّح  اأن  ال�سحراء  في  يخيفك  ما  واأكثر  بنف�سه.  لينجو  رفقاءه  يترك  ما  بدويًا 

ولكن  مياه،  كمية  من  لديك  ما  لنف�سك  ت�ستبقي  اأن  الحال  هذه  مثل  في  بالك  على  يخطر 

بدًل من اأن تقوم بذلك، تجدك حاماًل زجاجة الماء وتدور على الرجال ت�ساألهم من يريد اأن 

ي�سرب، ت�ساألهم غير مكترث، وكاأن الماء غزير وفائ�ص عن حاجتك، ت�ساألهم من دون اأن 

تفكر في �سالمتك ال�سخ�سية. فتقول لنف�سك: مهما يكن، مّما قّدر اهلل اأن يح�سل، فليح�سل 

لرجال القافلة جميعًا، فاأنت ل تريد النجاة وحدك. ذلك هو ال�سعور الذي ي�ستولي عليك. 

ل اأزال اأزداد اإعجابًا بالبدوي كّلما فّكرت في ثباته و�سكينته و�سجاعته التي ل يزعزها 

اأما  والدليل.  والماء  الِجمال  اأ�سياء:  ثالثة  من  مكّون  وزاده  ال�سحراء  البدوي  يدخل  �سيء. 

الجمال، فقد تخور قواها وتعجز عن الم�سي لغير �سبب ظاهر، كما حدث لي عند مغادرتي 

في  الأ�سعف  اأن الجمل  التالية، في حين  الليلة  في  الُكفرة، ومات جمل من خيرة جمالي 

تقارب  التي  الم�سافة كاملًة  فقد قطع  يتمايل تحت حمله،  الُكفرة وهو  الذي غادر  القافلة 

على  البدوي  �ساحب الجمل  عاتبت  وعندما  خطواته.  يغالب  الفا�سر  وو�سل  مياًل،   950

ويعتبر موت  اهلل.  لقد حماه  الواقع  وفي  يحميه«،  »اهلل  قال:  ال�سعيفة،  الداّبة  تلك  اإح�سار 

كّله.  حتى  اأو  حمله  رمي معظم  اإلى  يوؤّدي  فذلك  عظيمة،  كارثة  القافلة  جمال  من  جمل 

اأيام  لمّدة  اختبارها م�سبقًا   
ّ
تم واأف�سلها  الخراف،  فتو�سع في حاويات من جلود  المياه  اأما 

ب من الحاويات اأو تتبّخر منها، اأو ربما ي�سطدم 
ّ
واأ�سابيع، ولكن المياه قد تبداأ فجاأة بالت�سر

لأ�سباب  يقول،  فقد  الدليل  اثنتان.اأما  اأو  حاوية  فتنفجر  الليل  خالل  ببع�سهما  جمالن 

اأّنه فقد عقله. وقد ي�سّل الطريق اإذا ما كان هناك  مختلفة، اإّن الأر�ص تلّف به، ومعنى هذا 

الطريق. ولكن  باإحدى عالمات  اأخطاأ  اأو في حال  �ساعات،  لب�سع  ال�سم�ص  غيوم تحجب 

يبقى هناك اأمر اأكثر اأهمية و�سرورة من هذه الم�سائل الثالث وهو اليمان، اليمان الثابت 

الذي ل يتزعزع، اليمان الرا�سخ الوطيد.
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قد تكون ال�سحراء جميلة ولطيفة. وقد يكون رجال القافلة ن�سري الوجه ومبتهجين. 

ولكّنها قد تكون اأي�سًا قا�سية فّتاكة، تم�سي فيها، من دون راحة، هذه القافلة التعي�سة التي ُقّدر 

لها اأن تهيم م�ستاءة في نواحيها. فاإذا طاأطات الجمال روؤو�سها من العط�ص والتعب، و�سّح 

الماء وما من اأثر لبئر قريبة، وتجّهم رجالك و�سيطر الياأ�ص عليهم، ونظرت الى الخريطة التي 

تحملها بين يديك ولم تجد اأثراً تهتدي به، لأّن الطريق الذي ت�سلكها لم يكت�سفها اأحد من 

اإذا جلَت بنظرك على الأفق  اأعلم«.  الطريق فهّز كتفيه وقال »اهلل  قبل، و�ساألت دليلك عن 

و�سفرة  الباهتة  ال�سماء  زرقة  بين  الممتّد  الم�سطرب  الغائم  الخط  ذلك  يزال  ل  ووجدته 

الرمال، واأمعنت النظر في كّل ما يحيط بك فما راأيت اأي عالمة تبعث ب�سي�سًا من الأمل، 

�سيئًا ف�سيئًا وُيطبق على  اأ�سبحت طوقًا ي�سيق  ال�سا�سع حّتى  البعيد  الأفق  واإذا �ساقت دائرة 

حلقك الجاف، عندها ي�سعر البدوي اأنه بحاجة اإلى قّوة كبرى، اأكبر من قّوة تلك ال�سحراء 

الفتاكة القا�سية. عندها، يرفع البدوي �سلواته اإلى اهلل لينزل عليه رحمته ويخّل�سه، واذا لم 

 اإلى ج�سده وجل�ص على الرمال ينتظر الموت المحتوم في 
)1(

 جرده
ّ
ُت�ستجب �سلواته، �سم

�سكينة وا�ست�سالم. هذا هو الإيمان الذي ل بّد منه خالل الرحلة عبر ال�سحراء. في النهاية، 

ة ل بّد اأن يعود اإليها ثانيًة.
ّ
ال�سحراء مخيفة ول تعرف ال�سفقة، ولكن كّل من عرفها مر

)1(  الجرد هو اللبا�ص التقليدي الليبي، وهو عبارة عن رداء يلب�سه الليبيون في منا�سباتهم الدينية والقومية حتى خارج البلد، 

كزّي وطني يخت�ص بهم دون غيرهم. )المترجم(
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الف�سل الأّول

خّطة الرحلة

ة رحلة قمت بها �سنة 1923 من ال�سّلوم على �ساطئ البحر الأبي�ص المتو�سط اإلى  هذه ق�سّ

�ص في ال�سودان، وهي م�سافة تقّدر باألفين ومئتي ميل على ظهر الجمال. ولقد وّفقت 
ّ
الأَُبي

في هذه الرحلة حيث عثرُت على واحتين »مجهولتين«، هما اأرِكنو والعوينات، وقبل ذلك 

ة، ولكّني 
ّ
لم يكن الجغرافيون قد اكت�سفوهما بعد. في البداية، كانت الغاية من رحلتي علمي

حاولت في هذا الكتاب اأن اأتجّنب اإرهاق القارئ بذكر الم�سطلحات التقنية، واأن اأكتب له 

ن�سُا �سرديًا وا�سحًا، اأتمنى اأن يثير اهتمام حّتى من يجهل م�سر وال�سودان و�سحراء ليبيا. 

وهي  الُكفرة،  اإلى  واأ�سل  ليبيا  �سحراء  اأجوب  اأن  حياتي  في  الأكبر  طموحي  كان 

مجموعة من الواحات في ال�سحراء الليبية، لم يزرها قبلي اّل م�ستك�سف واحد. عمومًانجح 

ًا، 
ّ
الم�ستك�سف الألماني المقدام رولف�ص في القيام بهذه الرحلة، ولكّنه لم يخرج منها حي

بعد اأن خ�سر جّل مدّوناته ونتائج مالحظاته العلمية.

وقد حالفني الحّظ العام 1915 بلقاء ال�سيد اإدري�ص ال�سنو�سي في القاهرة، عند عودته من 

ها الرئي�سي. 
ّ
مقر الُكفرة  واحة  تعّد   

ّ
التي ة 

ّ
ال�سنو�سي الطائفة  �سيخ  اإدري�ص هو  وال�سيد  الحّج. 

وفي العام 1917، ذهبت ب�سفتي مبعوثًا اإلى ال�سيد اإدري�ص، وبرفقتي اللواء تالبوت با�سا، اأحد 

اأهم ال�سباط البريطانيين المنتدبين للخدمة في الجي�ص 

العظمى.  الحرب  اإندلع  عند  اليه  وعاد  الم�سري  الجي�ص  ترك  قد  وكان  الم�سري، 

انتهزت هذه الفر�سة لتجديد عالقاتي بال�سيد اإدري�ص في الزويتينة، وهي ميناء �سغير بالقرب 

 وطلب مني اأن اأعلمه 
ّ
من جدابية في برقة، واأطلعته على رغبتي. فعطف ال�سيد اإدري�ص علي

بموعد �سفري حتى يقّدم لي الم�ساعدة والرعاية اللتين ل بّد منهما لكّل م�سافر اإلى الُكفرة. 



34

وقابلته بعد ذلك في عكرمة، الواقعة بالقرب من طبرق، واأخبرته بعزمي على القيام بالرحلة 

به  ال�سيد فرن�سي�ص رود، وتربطني  يرافقني  الحرب الأوروبية. وفي طبرق، كان  انتهاء  بعد 

�سداقة قديمة تعود اإلى عهد الدرا�سة في كلية باليول في جامعة اأك�سفورد، فاّتفقنا اأن نذهب 

معًا في هذه الرحلة.

مجراث(  اأ.  م�سز  الآن  وهي   ( فورب�ص  روزيتا  م�سز  جاءتني  الحرب،  انتهت  وعندما 

لرحلة  فبداأنا نخّطط  الرحلة.  في  ترافقنا  اأن  ر�سالة من �سديقي رود، راجيًة  لي  واأح�سرت 

الأمر  وانتهى  معنا.  ال�سيد رود  الظروف حالت دون ذهاب  الثالثة، ولكن  نحن  بها  نقوم 

ب�سفر م�سز فورب�ص معي العام 1920، مزّوَدين بم�ساعدة ال�سلطات اليطالية وال�سيد اإدري�ص 

الذي قدم لنا ما يلزم للقافلة. فو�سلنا الى الُكفرة في يناير من العام 1921.

ال�سحراء  تلك  اأح�ساء  في  التوّغل  في  حبًا  اإل  تزدني  لم  الُكفرة  اإلى  الرحلة  هذه  ولكن 

اأهل  الممتّدة وراءها. وكانت هنالك �سائعات عن واحات »مجهولة«، ل يعرفها كثير من 

القاهرة،  اإلى  الأولى  الرحلة  واأخبارهم. وعندما عدُت من  الأجداد  اأ�ساطير  في  اإّل  الُكفرة 

�سّممت على القيام برحلة ثانية، وبدُل من اأن نعود مبا�سرًة من الُكفرة، كما فعلُت �سابقًا، 

اأنا والآن�سة فورب�ص، عزمنا على النحدار اإلى الجنوب، مخترقين تلك ال�سحراء المجهولة 

في  معنا  كان  ما  كّل  اأّن  الثانية  الرحلة  بهذه  القيام  في  رغبة  وال�سودان.وزادني  واداي  اإلى 

الرحلة الأولى من معدات علمية لم يزد على بارومتر وبو�سلة. وبالتالي، لم يكن بو�سعي اأن 

ة دقيقة. وكّل ما عدُت به بع�ص المالحظات التي كتبتها بعد مراقبتي 
ّ
اأدّون مالحظات علمي

عليها.  قد ح�سلُت  �سحيحة كنُت  لمواد  وا�ستناداً  الطريق،  م�سار  اإلى  ت�سير  ب�سيطة  لبو�سلة 

فانتابني ميل �سديد اإلى التحقق من النتائج العلمية التي و�سل اليها رولف�ص، وتحديد موقع 

الُكفرة على الخريطة الجغرافية.

الأبي�ص  البحر  من  ال�سحراء  مخترقًا  رحلتي،  خّطة  بعر�ص  فت 
ّ
ت�سر  ،1922 العام  وفي 

م واأبدى 
ّ
المتو�سط و�سوًل اإلى ال�سودان، على ح�سرة جاللة الملك فوؤاد الأول، الذي تكر

و�سمح  بم�سروعي،  عناية جديدة  فاأظهر  الجدارة.  و�سام  ومنحني  الأولى  برحلتي  اهتمامًا 

عن  اأعبر  اأّن  اإلى  ي�سعني  فال  الرحلة.  نفقات  بجميع   
ّ
علي م 

ّ
وتكر طويلة  اإجازة  باإعطائي 
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تقديري اإلى جاللة الملك، فاإّن كّل ما اأحرزته من نجاح في هذه الرحلة يعود اإلى م�ساعدة 

جاللته الثمينة.

اأبي، حّتى  دار  في  اأغرا�سي  1922، جمعُت  العام  دي�سمبر  وفي  ترتيباتي.  من  وانتهيُت 

اأحظى ببركته ودعواته ال�سالحة، وفقًا لتقاليدنا القديمة، قبل النطالق برحلتي في �سحراء 

ليبيا.
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الف�سل الثاين

مباركة الأمتعة واحلوائج

بة 
ّ
»�سّدد اهلل خطاك«..كلمات تردد �سداها في اأركان الغرفة الف�سيحة. فهذه الدعوة الطي

امتزجت األفاظها بما انت�سر في الجّو من �سوء ال�سموع و�سحب البخور المتناثرة. وكانت 

كبير  من  الأحجام  متفاوتة  �سناديق  بين  ال�سفر،  حوائج  من  اأكدا�ص  الحيطان  جانب  اإلى 

و�سغير وحاويات مياه وفناطي�ص من ال�سفيح لحمل الماء اأي�سًا، وحقائب ممتلئة زاداً، ورزم 

من الخيام وجعب مختلفة من الجلد والمعدن تحوي بع�ص الأجهزة العلمية، بال�سافة اإلى 

اأمتعتي الخا�سة. 

وبعد اأن انتهينا من اإعداد كّل �سيء بعد حزمه وترتيبه، وقفنا و�سط الغرفة واجمين وليل 

م�سر ي�سدل �ستاره، والن�سيم يحمل الينا من ناحية الحديقة تلك الهمهمة الخافتة التي ت�سري 

اأ�سوان  نوبي من  اهلل  واأحمد. وعبد  اهلل  اأنا وعبد  ثالثة،  كّنا  القاهرة.  اأحياء  في  الم�ساء  عند 

وثقت به الثقة كّلها، واأحمد نوبي من اأ�سوان كذلك، �سحبته في رحلتي فكان طاهيًا بارعًا 

ولديه روح الفكاهة.

الحرير  من   
)1(

قفطانًا يلب�ص  مل�ساء،  بي�ساء  لحية  ذو  القامة  طويل  �سيخ  اأمامنا  ووقف 

البرتقالي.  وينبعث من وجهه الو�سيم المتجّعد نور الطماأنينة والتقوى، وتت�ساقط بين اأ�سابعه 

اإلى جانبه خادم يحمل مبخرة من  الكهرمان. ووقف  ات �سبحة من 
ّ
المن�سرحة حب الطويلة 

 الرائحة على �سكل حلقات رفيعة.
ّ
ة، يت�ساعد منها بخور زكي الف�سّ

و�سع ذلك ال�سيخ التقي �سبحته جانبًا، ثم رفع يديه نحو ال�سماء وتمتم ب�سوت خافت 

�سّدد  »اللهم  يقول:  فراح  اإلينا،  بالن�سبة  وا�سحًا  كان  دعاءه  ولكن  ال�سّن،  في  تقّدمه  بفعل 

اأنحاء  في  يلّف  وراح  منت�سرين«.  �سالمين  واأعدهم  م�ساعيهم،  بالنجاح  وكّلل  خطاهم، 

)1(  القفطان: زّي خا�ص ب�سعب المغرب يعبر عن عادات وتقاليد خا�سة في حياة الإن�سان المغربي. )المترجم(
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هي  ق�سيراً.تلك  دعاًء  مردداً  ال�سفر،  حوائج  من  حزمة  كل  على  المبخرة  ويمرر  الغرفة 

قبل  العربية واجبًا مقد�سًا  الأجيال  التي جعلتها  الأمتعة والحوائج  لمباركة  التقليدية  الحفلة 

رحيل القافلة. لكن ا�ستعمالها قّل في اأيامنا الأخيرة. اأما اأبي، الذي ي�سيء �سنا العرفان �سبل 

حياته وي�سّع فيها نور الر�سول، فقد اأبى اإل اأن يوؤّدي هذا الواجب لبنه الوحيد المقبل على 

الم�سرّي  اعد ذلك  فلم  البركة،  اأتلّقى  ال�سالح  ال�سيخ  اأمام ذلك  وبعيد. وقفُت  �سفر طويل 

ر، واإّنما كنت بدويًا يعود اإلى ال�سحراء حيث ن�سب اأجداده واأ�سالفه خيمهم. المتح�سّ

 ا�ستدرُت ويممُت نحو اأبي. لخم�سة ع�سر عامًا، ومنذ اأن اأر�سلُت للدرا�سة في اأوروبا، 
ّ
ثم

في  در�سُت  اأنني  لو   
ُ
ت 

ّ
تمني واأحيانًا،  الحياة.  في  نظرنا  وجهات  وتختلف  اآراوؤنا  تختلف 

يوم  ذات  �سمعُته  ولقد  الوا�سعة.  معارفه  من  اأقتب�ص  حّتى  اليه،  يميل  كان  الذي  المجال 

ل ما يقت�سيه زمنه من العلم  يقول عني لأحد زمالئي: »اإّنه مخلوق لغير زماني، فدعه يح�سّ

فقد  اأجدادي،  فيها  ن�ساأ  التي  ال�سحراء  اإلى  العودة  على  اأقبلُت  وقد  الآن  اأّما  والتهذيب«. 

التقت اأفكارنا واّتحد �سعورنا.

ال�سالمة  رافقتك  بني،  يا  »�سر  وقال:   
ّ
كتفي على  يديه  و�سع  ال�سمت،  من  برهة  فبعد 

ال�سفر، واّتجه عبد اهلل  القوة واأنجح م�سعاك«.بوركت حوائج  و�سّدد اهلل خطاك، ووهبك 

العلمية واآلت  الثقيلة وتاركين لي الأدوات  ال�سّلوم، حاملين معهما الأغرا�ص  اإلى  واأحمد 

الت�سوير. وفي اليوم التا�سع ع�سر من �سهر دي�سمبر، اأقلعت بي الباخرة من الإ�سكندرية اإلى 

ال�سّلوم.
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الف�سل الثالث

الزاد واملتاع

ر�ست بي الباخرة في 21 دي�سمبر العام 1922 في ميناء ال�سّلوم، وهو ميناء �سغير قريب من 

حدود م�سر الغربية. وكان الّتفاق اأن ناأخذ الجمال من ال�سّلوم ونذهب عن طريق جغبوب 

 تح�سير كّل القافلة للبدء برحلتنا 
ّ
 لتجارة ال�سحراء، حيث تم

ّ
اإلى جالو، وهي المركز المهم

اإلى الجنوب.

ولمثل رحلتي هذه دائمًا مراحل عّدة، تنتابك في كّل مرحلة منها م�ساعر خا�سة وتخو�ص 

تجارب مختلفة. فاإّني حين وقفت في دار اأبي في تلك الغرفة التي ي�سيع في اأرجائها القاتمة 

عبق البخور، اعتبرت القيام بهذه الرحلة �سربًا من الأحالم، يبهرني احتمال تحقيقه، غير 

ت�ستلزم  التي  الأر�ص  على  الوقائع  واجهتني  فقد  ال�سّلوم،  في  اأما  بعيداً.  كان  منه  اليقين  اأن 

التناول، والتحّقق من وجود كّل  الزاد والمتاع وحزم كّل �سيء حجمه�سغير و�سهل  جمع 

الرحلة. وعند جالو  الأولى من  المرحلة  الإبل من  اأ�سحاب  التاأّكد مع   
ّ
ثم الأغرا�ص، ومن 

 تنّكرت 
ّ
تبداأ المرحلة الثالثة، حيث اأتقّدم القافلة واأ�سّق طريق الُكفرة التي قطعتها من قبل ثم

لي معالمها، على الرغم من اأنني بداأت مرحلتي الأخيرة في اأح�ساء تلك الفيافي المجهولة 

التي لم تطاأها قدم مكت�سف من قبل.

 تح�سير الجمال 
ّ
وقد �سبقني اإلى ال�سّلوم عبد اهلل واأحمد ومعهما اأمتعتي ال�سخمة، وتم

وفق التفاق.

وفي هذه المنا�سبة، ل ي�سعني اّل اأن اأ�سف هذين الم�سريين اللذين ا�سطحباني في هذه 

�سغيرتان  عيناه  قويًا،  الأع�ساء  متنا�سق  البنية،  متين  اأ�سوان،  من  ًا 
ّ
نوبي اهلل  عبد  كان  الرحلة. 

غائرتان، يلوح فيهما الذكاء وروح الدعابة بقدر كبير من العنفوان والالمبالة. وكان يبلغ 

من العمر اأربعين �سنة له من العلم القدر الوافي ومعرفة عميقة بالقراآن الكريم.
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الدري�سية  الأ�سرة  خدمة  في  كان  حين   1914 العام  الأولى  للمرة  به  التقيُت  وقد 

 
ّ

فيه من ح�ص تو�سّمت  لما  الأولى  للمرة  راأيته  اأن  منذ  له محبة كبيرة  في القاهرة، وحملت 

فكاهة و�سدق. وكان عبد اهلل اأمينًا جداً، فا�ستودعته الموؤن والذخائر. وكان يح�سبللطوارئ 

األف ح�ساب، فال يخلو متاعه مما نحتاج اليه من �سيور جلدية واإبر كان ي�ستخدمها البدو 

الأوائل لرتق الأحذية، بالإ�سافة اإلى اأدوات اأخرى لتقويم المعّوج واإ�سالح المك�سور من 

اأعمدة الخيام. وكان دائمًا على ا�ستعداد لمواجهة كّل ظرف من الظروف. فكان في و�سعه 

اأن يظهرني بدويًا من عرب م�سر الرّحل، اأو تاجراً اأو موظفًا كبيراً في الحكومة، كما حدث 

حين و�سلنا اإلى الأرا�سي ال�سودانية. 

ة غريبة، وهي اأن النعا�ص يغلب عليه بين الغروب وبعده 
ّ
غير اأن عبد اهلل كان لديه خا�سي

ب�ساعة اأو اثنتين في�سعب ايقاظه من غفوته، وكان ل يتمالك نف�سه عن التثاوؤب اأحيانًا وهو 

جال�ص يتحّدث. واأتذّكر اأننا ذات م�ساء انتهينا من الع�ساء، وكان النعا�ص قد غلب على عبد 

ممازحته،  اأراد  جالو،  في  الينا   
ّ
ان�سم قد  الزروالي، وكان  الأمين  البدوي  برفيقي  واذا  اهلل، 

ا�ستيقظ  اأمامه. وعندما  الذي كان  ال�ساي  الزعتر وو�سعها في كوب  كبيرة من  فاأخذ كمية 

عبد اهلل من النوم، واكت�سف الأمر بعد اأن تذوق كوبه، لم ينب�ص بكلمة، واأعاد الكوب اإلى 

مكانه. ولكنه التفت بعد قليل اإلى الزروالي قائاًل: 

»اأّظن اأنك تنتظر زيارة اأحد، واإّني اأ�سمعه قادمًا«. وما اإن قام الزروالي للتحقق من الأمر، 

حّتى بّدل عبد اهلل كوبه بكوب الزروالي الذي كان ن�سيبه اأن جرع ذلك ال�ساي بالزعتر، بينما 

راح عبد اهلل يتثاءب كعادته اآمنًا مطمئنًا.وظهرت غريزة الإتجار لدى عبد اهلل في اأوّجها حين 

و�سلنا في نهاية رحلتنا اإلى بع�ص البالد الماأهولة بال�سكان. وكانت المواد الغذائية قد بداأت 

الفارغة وزجاجات  ال�سفيح  علب  ذلك  في  بما  فا�ص عن حاجتنا،  ما  كل  فجمع  بالنفاد، 

الأدوية و�سفرات الحالقة الم�ستخدمة، وا�ستبدل كل ذلك من ال�سكان بزبدة ولبن وتوابل 

�سريطًا م�سوراً  بانزعاج كبير عند عر�سي  اأح�ص  اهلل  اأن عبد  اإلى  اأ�سير  اأن  اأوّد  وجلود.وهنا 

لرحلتي اأثناء اإلقائي محا�سرة ح�سرها جاللة الملك في دار الأوبرا في القاهرة. فحين راأى 

المزرية  اأن يظهر في تلك الحال  اآلمه  ال�سور في ثوب مهلهل،  عبد اهلل نف�سه في كثير من 

اأمام الملك، وطلب مني، اإن كان في المقدور، تغيير تلك ال�سور بحيث يظهر فيها بمظهر 

اأف�سل ومالب�ص اأنظف.
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اأمّا اأحمد، فكان اأي�سًا نوبيًا من اأ�سوان، طويل القامة ويتمتع باإرادة �سلبة. وكان خادمي 

اأن  اأراد  الطهي لأنه  اختار مهنة  اأنه  اإل  متعّلم،  �ساب  اأنه  الرغم من  . وعلى 
ّ
الخا�ص وطاهي

لم  دينية، حيث  له حياة  اختار  الذي  والده  رغبة  عند  ينزل  اأن  اأبى  وقد  طليقًا.  يكون حراً 

تفارق وجهه، وكان محبوبًا  ال�سحكة ل  بب�ساطة وزهد وتق�ّسف. وكانت  العي�ص  ي�ستهوه 

من جميع اأفراد القافلة، على الرغم من اأنه كان يتلّفظ اأحيانًا باللعنات وال�ستائم. ولو اأن اأحداً 

القافلة،  بين رجال  الدماء  لإراقة  كافية  لكانت  تلك،  ال�ستائم  من  بكلمة واحدة  تفّوه  غيره 

ولكنهم اعتادوا ذلك منه وكانوا يمازحونه بذلك.

معرفتهم  مدى  من  ويهزاأ  البدو  مع  يجل�ص  اأن  الطهي،  من  انتهائه  بعد  اأحمد،  واعتاد 

مجموعة  وا�ستعرا�ص  الزهد  �سعر  من  مقاطع  بتاأليف  عليهم  التفّوق  ويظهر  الدين،  بقواعد 

من اأحاديث النبي عليه ال�سالة وال�سالم. 

وكان اأحمد متفانيًا في خدمتي، فلم يكن يفوته اأن يقّدم لي كوبًا من ال�ساي في اأحرج 

 حططنا الرحال، وكان اأحمد 
ّ
الظروف واأقّلها مالءمة لذلك. واأذكر اأننا �سرنا ليلة كاملة ثم

اأو  اإلى الفطور  ل�ست بحاجة  اإّنني  الخيم  بن�سب  بداأنا  له حين  فقلت  األمًا في قدمه،  ي�سكو 

اإعداد غطائي  انتهيت من  اإن  فتركني، وما  بالنوم  له  النوم، واأذنت  اأ�سحو من  ال�ساي حتى 

حتى جاءني بكوب من ال�ساي ال�ساخن. وعلى الرغم من ال�ستائم التي كان يكيلها لرفقائه 

تعّلم  فقد  منهم.  يمر�ص  من  اآلم  بتخفيف  الهتمام  عن  ليتوانى  يكن  لم  اأنه  اإل  البدو، 

ا�ستخدام الأدوية الموجودة معي، وكان كّلما �سُعب عليه معرفة دواء  مني بالتدريج كيفية 

 اأو الأ�سپيرين.
)1(

ياأتيني بالزجاجة للتاأّكد ما اإذا كانت مادة الكينين

واأود اأن اأ�سير اإلى نقطة اأخرى، لأوؤّكد اأن ما يحتاج اإليه الإن�سان خالل رحلته في ال�سحراء 

ب�سيط، والأ�سياء التي يحملها مجتازو ال�سحراء معروفة وتكون متماثلة في كّل حالة. فغذاء 

ال�سحراء  �سكان  كّل  اأن  بالذكر  والجدير  وال�ساي.  وال�سكر  والأرز  الطحين  هو  ال�سحراء 

ون اأكل الّلحم، ولكّن ل يمكن حمله بطبيعة الحال، فال بّد لالإن�سان من ال�سيد اإذا اأراد 
ّ
يحب

لونه على القهوة ل�سببين، ديني  اأكل الّلحم.اأما ال�ساي فهو �سراب اأهل �سحراء ليبيا وهم يف�سّ

وعملي. ال�سبب الديني يعود اإلى اأن ال�سيد محمد بن علي ال�سنو�سي حّث اأتباعه على البتعاد 

ة الطعم ت�ستخرج من ق�سرة �سجرة الكينا، وُت�ستخدم في عالج المالريا وغيرها من الأمرا�ص. )المترجم(
ّ
)1(  ماّدة مر



42

اأمور  المهيمنة على  ال�سنو�سية  الطائفة  موؤ�س�ص  فهو  نافذ،  ال�سنو�سي   
ُ
واأمر الترف،  عن حياة 

ل�سبب  والقهوة، ولكن  الدخان  تحريم  اأوامره  �سملت  اليها. وقد  ال�سفر  قررًت  البالد التي 

ون ال�ساي اذا �سّحت المقارنة بين ذلك 
ّ
ما، لم تذكر ال�ساي. وبالتالي، تجد كل اأتباعه يحب

النهار، وبين ذلك  اآخر  ال�سير وينع�ص نفو�سهم  اأثناء  للبدو  الن�ساط  الذي يعطي   
ّ
المر ال�سائل 

ة الذي يوّزع على الموائد في بالد اأوروبا واأميركا. 
ّ
ال�سراب الذهبي ال�سهي ذي الرائحة الزكي

الن�ساط  فيهم  يبعث  القهوة لأّنه  ال�ساي على  يف�سلون  ال�سحراء  اأهل  اأن  الثاني هو  وال�سبب 

للعمل. وهم ي�سربونه عندما ينتهون من تناول الطعام ويختمون به رحلة اليوم ال�ساقة.

وبعد هذه ال�سلع الغذائية الأ�سا�سية، اإن لم يكن اأهّمها جميعًا، ياأتي البلح. فهو غذاء رجال 

القافلة كافًة والجمال على ال�سواء، خ�سو�سًا اإذا نفذ الزاد اأو �ساق الوقت للطهو. ولكن بلح 

ال�سحراء لي�ص تلك الفاكهة ال�سهية التي يتلّذذ باأكلها اأهل الغرب على موائدهم ويحملونها 

معهم في رحالتهم الترفيهية الق�سيرة. فاإّن البلح الذي يحمله الم�سافر في ال�سحراء يجب 

ب العط�ص، ول بّد من توفير الماء اإذ اإّن الآبار تبعد 
ّ
األ تكثر فيه مادة ال�سكر لأّن ال�سكر ي�سب

عن بع�سها البع�ص م�سافة اأيّام. وقد حملت معي بع�ص الأطعمة المعلبة كلحم البقر والخ�سر 

والفاكهة. ولكن هذه العلب ثقيلة والإكثار منها يتطّلب زيادة في عدد جمال القافلة. وكان 

خالل  �سادفنا  من  اإلى  اأقّدمها  فرحت  اأ�سربها،  كنت  قّلما  ولكن  القهوة،  من  بع�ص  معي 

الطريق. وكان بحوزتي كذلك قليل من زجاجات اأقرا�ص الّلبن المرّكز، وكانت تنفعنا كثيراً 

عندما كان ي�سّح الطعام. ولكن البدو لم يميلوا اإلى هذه الأقرا�ص، لأّنها كما كانوا يقولون 

كانت ت�سبعهم من دون التمتع بلّذة التذّوق.

لطهي  الفلفل  والتوابل، خ�سو�سًا  الملح  اإلى  بالإ�سافة  الأغذية،  من  نحمله  كّنا  ما  هذا 

في  التنويع  ولكن  الأغذية،  في  التنّوع  من  الكثير  هناك  يكن  ولم   .
)1(

بالع�سيدة ُيعرف  ما 

تعي�ص  التي  الدواب  الموؤن محّملة على ظهر  الماأكولت م�ساألة مفروغ منها عندما تكون 

ًا �سهيًا اأتمّتع بلذته بدًل من  في الغالب على ما يمكن اأن تحمله. ولم اأكن اأحمل طعامًا خا�سّ

ب ال�سفر في ال�سحراء ويتعّلم درو�سه، يدرك 
ّ
رتابة الأرز والخبز والبلح وال�ساي. فمن يجر

)1(  وجبة ليبية �سريعة، وهي عبارة عن خلطة من الطحين والزيت المغلي والفلفل الحار، تقّدم غالبًا في منا�سبة المولود 

الجديد. )المترجم(



43

اأّنه يجب األ يحمل من الماأكولت اللذيذة التي ل تكفي رجال القافلة كاّفة. ففي ال�سحراء 

تّمحي الفوارق كّلها ول يعود هناك تمييز بين غني اأو فقير. 

ة الرجال. ولكن هذا لم يكن 
ّ
زت به نف�سي عن بقي

ّ
بيد اأّن التبغ هو ال�سيء الوحيد الذي مي

في الواقع خرقًا للقاعدة، اإذ لم يكن بين رجال القافلة من يدّخن اإّل �سخ�ص واحد �ساركني لّذة 

التدخين التي نعمت بها اأثناء الرحلة، لكثرة ما حملت معي من ال�سجائر والتبغ الم�سرّي.

فراأينا  ال�سحراء.  في  تواجهنا  التي  والدائمة  الكبرى  الم�سكلة  بعد هذا وهو  الماء  وياأتي 

اأفراداً يعي�سون اأيامًا عديدة من دون طعام، اإما لحاجة ق�ست بذلك اأو على �سبيل التجربة. اأما 

اإذا تحّمل اأحدهم العي�ص لمّدة اأربعة اأيام من دون ماء، فيكون ذلك معجزة. وال�سحراء ت�سّمى 

بال�سحراء لخلّوها من الماء، وعلى الم�سافر في ال�سحراء التفكير اأوًل بهذا العن�سر الحيوّي. 

لقد قمنا بحمل الماء بطريقتين، فاأخذنا حاجتنا منه في خم�سة وع�سرين »جربة« )قربة من 

على  ببع�سهما  لياًل  جمالن  ا�سطدم  اإذا  ي�سهل انفجارها  الِقرب  هذه  اأّن  غير  الغنم(،  جلد 

طريق �سخرية! ولذلك اأودعنا الماء التي قد نحتاج اليه للحالت الطارئة في فناطي�ص. وهذه 

ثمانية  معنا  الجمال. وكان  تتدلّى على جوانب  الفناطي�ص هي عبارة عن حاويات م�ستطيلة 

اأفراد القافلة في اأطول  اأربع قرب، فالماء كان يكفي كّل  فناطي�ص، �سعةالواحد منها ما يمالأ 

المراحل التي تف�سل بين بئر واأخرى. وو�سعنا الماء الحتياطي في فناطي�ص فقط، واإن كانت 

اأكثر اأمانًا من القرب، لأن هذه ل ت�سغل حيزاً كبيراً اإذا فرغت. فقد يكفي جمل واحد لحمل 

الخم�ص وع�سرين قربة الفارغة، في حين ل تزيد حمولة الجمل الواحد عن اأربعة فناطي�ص، 

�سواء اأكانت ممتلئة اأم فارغة. وكان لدينا كذلك بع�ص »زمزميات« من القما�ص، ولكّننا رمينا 

معظمها لأنها كانت ت�سايقنا كثيراً في حملها. واحتفظنا بالقليل منها لتبريد الماء فيما بعد 

الماء  تبقى درجة حرارة  الخي�ص  قما�ص  منافذ  من  الرطوبة  تتبّخر  فعندما   .
ّ
الحر ا�ستداد  عند 

معتدلة.وكان من �سمن متاعنا اأربع خيام، اثنتان منها ا�سطوانية ال�سكل والرابعة م�ستطيلة، 

بال�سافة اإلى العديد من اأدوات الطبخ، اأهّمها حّلة كبيرة) وهو عاء كبير لطهي الأرز(. 

واليود  الكينين  على  يحتوي  الأدوية  من  �سندوقًا  نحمل  كنا  الطوارئ  لحالت  وا�ستعداداً 

، واأقرا�ص من المورفين، 
)1(

والقطن والأربطة، ومادة �سالي�سالت البزموت لمعالجة الُزحار

)1(  مر�ص ي�سيب الجهاز اله�سمي نتيجة ال�سابة بالجراثيم المعوية. )المترجم(
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حرجة(،  حالت  في  الرحلة  اأثناء  كثيراً  نفعنا  )وقد  العقرب  لل�سعة  م�ساد  وم�سل  وحقنة 

الحرقة  لمعالجة  الب�سوم  واأمالح  نة 
ّ
ملي واأقرا�ص   ،

)1(
الأكزيما لمعالجة  الزنك  من  ومرهم 

ُت�ستخدم في الجراحة  التي  اأحمل معي بع�ص الأدوات  اإلى جانب ذلك، كنُت  والإم�ساك. 

قد  ما  بكّل  مجهّزاً  كنُت  وباخت�سار،  الأ�سنان.  اأمرا�ص  لمعالجة  واأدوية  واأدوات  الب�سيطة 

ي�ساعدنا في عالج الأمرا�ص العادية اليومية. اأما اإذا ا�ستّد المر�ص على اأحدهم وعجزًت عن 

عالجه، فكان ل بّد لي من تفوي�ص اأمره هلل قائاًل كما تقول العاّمة: »ال�سفاء من عند اهلل«. 

ثالثة  الذات،  عن  والدفاع  ال�سيد  بهدف  معي،  اآخذ  اأن  اأن�ص  لم  اآخر،  مجال  وفي 

بينما  عودتي،  قبل  اأهديتها  الطيور  ل�سيد  اأخرى  وبندقية  بنادق  وثالث  كبيرة  م�سد�سات 

زادت اأ�سلحتي �سّت بنادق اأخرى وم�سد�سًا كبيراً. ولّما و�سلت تلك الأ�سلحة اإلى ال�سّلوم 

في �سندوق غريب ال�سكل، راح النا�ص يتهام�سون ويقولون اإنني اأحمل مدفعًا ر�سا�سًا لغاية 

لوها وفقًا لأهوائهم. وما لبثت هذه ال�سائعة اأن راجت.وبهدف التقاط �سور وافية 
ّ
ة تخي

ّ
خفي

اآلت ت�سوير، ثالث منها من  الرحلة، حملت معي خم�ص  رة ُتظهر تف�سيالت مناظر 
ّ
ومعب

نوع كوداك، بقيت تعمل على اأح�سن ما يرام حتى نهاية الرحلة، وواحدة اأكثر تطوراً تلفت 

ب الرمال اليها، وال�ساد�سة كانت من اآلت ال�سينماتوغرافيا. وقد ا�ستعملُت في 
ّ
ب�سبب ت�سر

الت�سوير بهذه الآلت فيلمًا من نوع »اإي�ستمان كوداك«، حفظته بعناية �سديدة في علب من 

الخ�سب،  مالأتها بن�سارة  اأي�سًا  ال�سفيح  من  �سناديق  في  العلب  هذه  و�سعُت   
ّ
ثم ال�سفيح، 

اأّن هذه الحتياطات لم تكن كافية نظراً  وو�سعُت كّل هذه في �سناديق من الخ�سب. غير 

في  بعد  فيما  عانيناها  التي  والرطوبة  الغزيرة  والأمطار  الرحلة  مطلع  في  الحرارة  لحّدة 

ال�سودان. وكان طول ال�سريط ال�سينماتوغرافي الذي حملته معي 9000 قدم. وفي الواقع، 

لقد وّفقت بكل ال�سور التي التقطتها، ولم يتم تحمي�ص الجزء الكبير منها حتى عودتي اإلى 

عبارة  فكان  لبا�سي،  اأما  القليل.  �سوى  ن�سبيًا  منها  اأخ�سر  لم  ولكن  اأ�سهر،  ثمانية  بعد  م�سر 

اأبي�ص،  عن ثوب البدوي العادي الموؤلف من قمي�ص و�سروال، م�سنوعين من ن�سيج قطني 

اإلى كوفية وعقال. كما حملُت  بال�سافة  ال�سوف،  عربيًا م�سنوعًا من  ارتديُت جرداً  كما 

ة فقط،  معي بع�سًا من المالب�ص الحريرية و�سراويل من الجوخ األب�سها في المنا�سبات الخا�سّ

)1(  ا�سطراب جلدي يتميز بالحكة واللتهاب، وتكون الب�سرة اأحيانًا ملتهبة وجافة ومتورمة ومك�سوة بق�سرة اأو تن�سح 

بال�سوائل. )المترجم(
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مثل دخول الواحات والخروج منها، ومقابلة روؤ�ساء الع�سائر وكبار اأهل ال�سحراء. ولم اأ�ساأ 

ال�سّلوم في بدلة من  اأنتهي من المرحلة الأولى. فتركت  اأهل ال�سحراء حّتى  اأرتدي زّي  اأن 

الخاكي و�سراويل ركوب قديمة. وكانت هيئتي م�سحكة بتلك »ال�سبا�سب« ال�سفراء التي 

لحماية  الليلي  اللبا�ص  ذلك  واألب�ص  ال�سحراء،  في  لل�سير  غيرها  ينفع  ل  والتي  اأنتعلها  كنت 

نف�سي من البرد القار�ص.

الإن�سان  يقدم  اأن  ال�سرقية،  البالد  في  مجهولة  اأرا�ص  في  ال�سفر  عند  العادات  وكانت 

والأواني  الحرير  من  وافرة  كمية  بحوزتي  وكان  يلتقيهم.  الذين  الم�ساهير  للرجال  الهدايا 

النحا�سية، والمباخر المطّعمة بالف�سة، والمناديل الحريرية، واأباريق واأكواب �ساي م�سنوعة 

ي�ستعملها ل�ستدعاء  اأن  البدوي   
ّ
ي�سر ة، وزجاجات عطر، واأجرا�ص من ف�سة كان  الف�سّ من 

خدمه، بدًل من الت�سفيق. وعندما كنت اأرى هذا الكم الكبير من الهدايا، اأ�سبح واثقًا من 

اأننا عائدون بن�سفه. ولكّني لحظت عند و�سولنا اإلى الُكفرة اأن الميل اإلى قبول الهدايا لم 

يقت�سر على من اأّدى لي خدمة في هذه الرحلة، بل تجاوزهم اإلى كّل من اأّدى لي اأّي خدمة 

اأن كّل ما حملت لم  بالتالي  ال�سابقة، مهما كان حجم هذه الخدمة. واأدركت  في رحلتي 

يكن كافيًا لإر�ساء من توّقع الهدية قبل عودتي ومن ا�ستحّقها في رحلتي الثانية. ولم تكن 

تذكار من  اأو  ة 
ّ
تحي بمثابة  واّنما كانت  ما،  لنفع  توقعًا  اأو  ما  مقابل خدمة  مّني  الهدايا  هذه 

بدوّي من المدينة اإلى اأخيه البدوّي المقيم في ال�سحراء. 

الأبحاث  حيث  من  اإفادًة،  واأكثره  الرحلة  هذه  من  به  خرجت  ما   
ّ
اأهم اأّن  هنا  واأذكر 

بالتف�سيل  عنها  تكّلم  التي  ة 
ّ
الفني والأدوات  العلمية  الأجهزة  تلك  كان  والتاريخية،  العلمية 

فيهما  كنُت  اأ�سبوعين،  ال�سّلوم  في  واأم�سينا  الكتاب.  ذيل هذا  في  تقريره  في  بول  الدكتور 

بتن�سيق كّل �سيء وترتيبه،  اإلى حّد كبير  الرحلة، كما اعتنيُت  اأ�سباب  بتهيئة  �سديد الهتمام 

لأّن الأ�سياء التي ُتنقل على ظهور البل ويتحّتم حملها كّل �سباح واإنزالها كّل م�ساء، و�سّفها 

فوق بع�سها البع�ص تجنبًا لل�سرقة والعتداءات المحتملة، ل بّد اأن ُيعتنى بحزمها والتاأّكد من 

�سالمتها. فقد يحدث بعد �سفر يوم طويل اأن ي�ست�سهل الحّمالون، الذين نال منهم التعب اأو 

الإهمال، اأن يتركوا الأحمال تنزلق عن جوانب الجمال، بدًل من اأن اإنزالها برفق وعناية. 
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الف�سل الرابع

التاآمر والتفاوؤل

انتهيت من و�سع خّطتي لالنحدار جنوبًا اإلى جغبوب، غير اأن حادثة وقعت لي و�سغلت 

لل�سفر. كنت جال�سًا ذات م�ساء في غرفتي في منزل  المحّدد  التاريخ  بالي، قبل يومين من 

ا�ستراحة الحكومة اأعمل على فح�ص اأجهزتي العلمية، واإذا بالباب يقرع، لم اأ�ستطع التكّهن 

بمن يريدني في مثل تلك ال�ساعة، ولكنني تقّدمت اإلى الباب وفتحته قلياًل. فراأيت بدويًا ل 

اأعرفه ملتحفًا بجرده فاأقفلت الباب في وجهه و�ساألته: »من اأنت؟«

فاأجابني: »اأنا �سديق«. غير اأنني لم اأقتنع بذلك الجواب. 

فقلت له: »ما هو ا�سمك وماذا تعمل؟«

فاأجابني من وراء الباب المو�سد: »اأنا �سديق واأريد اأن اأخبرك ب�سيء ل بّد من اإخبارك 

به«.

ففتحت الباب و�ساألته ماذا لديه ليخبره. عندها دخل وقال بلهجة ال�ستف�سار: »اأظنك 

�ست�سلك الطريق المبا�سر للتوّجه اإلى جغبوب من الدرب«.

فاأوماأت براأ�سي ا�سارًة اإلى الإيجاب.

فقال ب�سّدة: »ل تذهب«. 

فاأردفُت: »ولم ل؟«

 ويحمل معه ثروة طائلة، والبدو اأنا�ص ج�سعون، وي�ساع اأنك 
ّ
فاأجاب: »اإّن البيك غني

تملك �سناديق مملوءة بالذهب«.

قال لي هذا في حين كانت عيناه تنطقان ب�سّحة هذه ال�سائعة، ولو اأنه اّدعى غير ذلك.
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في  لك  كمين  ن�سب  على  لهم  اأ�سدقاء  مع  القافلة  رجال  اتفق  »لقد  قائاًل:  اأ�ساف   
ّ
ثم

ع مالك وتفقد حياتك اذا �سلكت تلك الطريق«.
ّ
الطريق ونهب ما معك، وقد ت�سي

فاأجبته: »لكن ي�ستطيع كل اإن�سان اأن يدافع عن نف�سه وعن ماله«.

فقال عندئذ: »ذلك محتمل اإن كان برفقتك عدد كاف من الرجال«. 

�سّحة  عن  لال�ستف�سار  معه  اأتحّدث  فرحُت  الكافي.  العدد  هذا  برفقتي  يكن  لم  ولكن 

اأخباره  �سّحة  في  يقيني  وزاد  يقول،  فيما  �سادقًا  لي  وبدا  ًة  ق�سّ يخبرني  فراح  الخبر،  هذا 

اإلى  رحلتي الأولى  في  اأوفدت  عندما  خدمة  له  اأّديت  لرجل  قريبًا  كان  اأنه  اأدركُت  عندما 

فجل�سُت  الليل.  ظالم  في  الرجل  واختفى  بتحذيري،  اهتمامه  على  ال�سنو�سيين.ف�سكرته 

لوحدي ورحُت اأفّكر كيف ي�سعني الخروج من ذلك الماأزق الحرج. وتجدر الإ�سارة اإلى 

اإليهم  ل 
ّ
يخي عجزوا،  واإّن  ذلك،  اأمكنهم  اإن  بمقا�سدك  التكّهن  �سريعو  ال�سحراء  اأهل  اأن 

تفعل. وكانت معظم متاعنا موجودة  اأن  تريد  اأو  تفعل  يعرفوا ماذا  الأمور لكي  العديد من 

فاذا  ل؟  ولم  كنوز.  على  تحتوي  اأن  بّد  ل  ال�سناديق  اأن  يعتبرون  والبدو  �سناديق،  داخل 

ا�ستطاعوا اأن يقتنعوا باأن تلك العلبة التي حملتها وفيها ثالث بنادق تحتوي على مدفع، فما 

الذي يمنعهم من العتقاد اأن اآلت الت�سوير والأجهزة الفنية التي بحوزتي لي�ست اّل نقوداً 

ذهبية واأوراقًا نقدية؟ ولي�ص من الم�ستبعد اأن يكون الرجال الذين اتفقنا معهم على ا�ستئجار 

الجمال قد ظّنوا اأني اأجول في ال�سحراء وبحوزتي ثروة طائلة ل�سبب خاٍف عنهم، ففّكروا 

ا�ستهالل رحلتنا  فاإّن  الخبر،  ل�سماع هذا  اأرتح  لم  اأنني  القارئ  اأخفي على  في �سرقتي. ول 

لُت اأن  اإلى التفاوؤل، مهما خرجنا منه منت�سرين و�سالمين. وبالتالي، ف�سّ بقتال اأمر ل يدعو 

اأ�سحاب  عن  ا�ستغنيُت  التالي،  اليوم  وفي  مواجهته.  من  بدًل  الأول  العائق  هذا  اأتجّنب 

واحة  اإلى  يو�سلوني  لكي  باآخرين  وا�ستعنُت  موؤامرتهم،   
ّ
�سر لي  انك�سف  الذين  الجمال 

جانبي  عبر  المرور  اإلى  ت�سطرني  بطريق  اإلى جغبوب  الم�ستقيمة  الطريق  �سيوة.وا�ستبدلت 

الق�سم  التغيير م�سافة  اأطال هذا  ال�سّلوم وجغبوب روؤو�ص زواياه. وقد  المثّلث الذي توؤلف 

الأول من الرحلة، ولكن الزمن والم�سافة يبقيان ب�سيطين اأمام �سالمة الو�سول. ولل�سفر عبر 

طريق ال�سيوة ميزات كثيرة، لأن هذه الطريق واقعة �سمن الأرا�سي الم�سرية ولي�ص في تلك 

البالد حيث تتواجد القبائل التي ينتمي اليها هوؤلء الجّمالون الخونة. اأ�سف اإلى اأن قّطاع 



49

قد  الذي  للخطر  نظراً  الطريق  المارة في هذه  الإقدام على اغتيال  يجروؤون على  الطرق ل 

�سون له. وقد حال اإ�سراعنا في الرحيل، بعد تغيير خّطة ال�سفر، دون تفكير المتاآمرين 
ّ
يتعر

هذا  لي  بدا  وهكذا،  ذلك.  في  فّكروا  قد  كانوا  اإن  ل�سلبنا،  جديدة  خّطة  اإعداد  في  علينا 

وبعد  يناير،  من  الأول  في  �سيرها  القافلة  ظّني.وبداأت  في  مخطئًا  اأكن  ولم  �سليمًا  التغيير 

دجني�ص،  بئر  عند  بها  لّلحاق  �سيارة  في  باثر وا�سطحبني  المالزم  تف�سل  اأيام  بثالثة  قيامها 

واأخذت  اللطيف،  ال�سابط  ذلك  وّدعت   
ّ
ثم ال�سّلوم.  من  مياًل  وثالثين  �سّتة  نحو  بعد  على 

اإخفاء  في  منها  وقتًا  ق�سينا  اأيام،  �سّتة  �سيوة  اإلى  الم�سافة  وكانت  القافلة.  بين رجال  مكاني 

اأثاث  من  عادي  اأثاث  كاأنه  مجموعها  ظهر  بحيث  حوائجنا،  ات 
ّ
طي بين  وعلبنا  �سناديقنا 

فالأيام  �سوى حادثة واحدة،  اأهمية  �سيء ذو  لنا  لم يحدث  ال�ستة  الأيام  البدو.وخالل هذه 

راأيُت  الخام�ص،  اليوم  ع�سر  وفي  الرحلة.  بنجاح  الأمل  نفو�سنا  في  بعثت  الأولى  الثالثة 

غزاًل يرعى على مقربة من طريقنا، فتعّقبته في محاولة مّني ل�سطياده وال�ستفادة من لحمه 

الطرّي. وما كدًت اأقترب منه حّتى �سمعُت �سراخًا وعوياًل خلفي ق�سد بهما رجال القافلة 

ثنيي عن ا�سطياده. وفي البداية، لم اأفهم ما دفعهم اإلى منعي من �سيد ذلك الغزال، مع ما 

�سير  وتعطيل  عنهم  البعد   
ّ
علي خافوا  اأّنهم  وظّننت  اللحوم؟  حّب  من  البدوي  في  اأعرفه 

اأطلقت  اأن طاردته قلياًل  الغزال، وبعد  اإلى  اإلى �سراخهم وتقّدمت  اآبه  اأّّنني لم  القافلة، غير 

ة 
ّ
مر فوجئُت  حّتى  طريدتي  حاماًل  بالقافلة  لحقت  اإن  اإ�سابته.وما  من  وتمّكنت  عليه  النار 

الفرح  فيه  يمتزج  �سراخًا  ويطلقون  باأيديهم  يلّوحون  نحوي  الرجال  تقّدم  فقد  اأخرى: 

 ترحيبهم بي بعد �سيده، حّتى 
ّ
بالتهانئ، ولم يُزل تعّجبي من رف�سهم �سيدي الغزال ومن ثم

روا لي ذلك، فاأدركُت اأن البدو يعتبرون اأّول هجوم من رئي�ص القافلة على طريدة، بعد 
ّ

ف�س

الرامي  اأخطاأ  فاإن  ف�سلها.  اأو  الرحلة  نجاح  حيث  من  فا�سلة  م�ساألة  القافلة،  �سير  في  البدء 

ولذلك  النجاح.  للقافلة  ُكتب  بمهّمته  نجح  واإن  الرحلة،  انتهاء  قبل  م�سيبة  القافلة  اأ�ساب 

اأدرك  كنُت  ولو  ال�سرعة.  بهذه  المحّك  على  القافلة  حّظ  اأ�سع  راأوني  عندما  البدو  ترّدد 

في  اأ�سهر.وبقينا  �سّتة  بعد  اأي  الفا�سر،  اإلى  و�سلنا  الأولى حّتى  الطلقة  لأبقيُت  هذه النظرية 

ببع�ص  والقيام  جغبوب،  اإلى  للرحلة  اأخرى  جمال  ا�ستئجار  في  ق�سيناها  اأّيام،  ثالثة  �سيوة 

اأخّلفه  الذي  المتمّدن  بالعالم  المّت�سل  الأخير  المكان  �سيوة  وكانت  النهائية.  الترتيبات 

ة، ول يوجد بعد �سيوة �سيء 
ّ
ورائي. فعند هذه النقطة تنتهي اأعمال البريد وال�سارات البرقي
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يباع اإّل منتجات ال�سحراء والقليل من الأرز والقما�ص اللذين قد يكونان باهظي الثمن في 

حال ُوجدا. وخالل الأيام الثالثة، فرحُت بال�ستقبال وال�سيافة اللذين اأحاطني بهما ح�سرة 

الماأمور اأحمد اأفندي كامل والموّظفون والمالزم لولر، قائد قوات م�سلحة اأق�سام الحدود 

فيها  وتنمو  العذبة  المياه  ينابيع  فيها  تتفّجر  واأجملها،  الواحات  اأكبر  �سيوة  هناك.وُتعّد 

نظرك  تمّتع  اأن  اإّل  يمكن  ول  العالم.  في  البلح  اأنواع  اأجود  فيها  فتجد  اللذيذة،  الفاكهة 

اإذا  المراأة  اأّن  العادات  هذه  ومن  الغريبة.  اأهلها  عادات  اإلى  ف 
ّ
تتعر واأن  الخاّلبة  بالمناظر 

لها  ويقّدم  كان،  اأّي  روؤية  وعن  يومًا  اأربعين  لمّدة  ال�ستحمام  عن  تمتنع  زوجها،  فقدت 

 عند بئر من الآبار، ويتجّنب 
ّ
الطعام عبر كّوة في الباب. وعندما تنق�سي هذه المّدة، ت�ستحم

كّل �سخ�ص اعترا�ص طريقها ويدعوها النا�ص بـ»الغولة«، ويتجّنبونها لعتقادهم اأنها تجلب 

الّنح�ص لكّل من يقع نظره عليها في ذلك اليوم الأول من ال�ستحمام. وفي �سيوة، ُتكّد�ص 

مة ح�سب 
ّ

اأكوام البلح في �سوق خا�سة به يطلق عليها ا�سم »الم�سطاح«. وهذه الأكوام مق�س

الأيدي  غير اأّن  اأحد،  بحرا�ستها  يقوم  ول  رديء،  اإلى  د 
ّ
جي من  تراوح  التي  البلح  اأنواع 

الغريبة ل تمتّد اليها ول تقوم بخلطها بهدف النتفاع. وفي الوقت نف�سه، يحّق لكل فرد 

اأن يدفع فل�سًا واحداً  البلح من دون  اأنواع  اأجود  ال�سوق، وياأكل كفايته من  اأن يدخل هذه 

�سرط األ يحمل معه �سيئًا. وفي �سيوة، يوجد مقام لأحد الأولياء يودع النا�ص حوله اأ�سياءهم 

ليوؤّمنوا عليها. فاإذا فّكر اأحد في ال�سفر اأخذ متاعه الثمينة وتركها بالقرب من هذا المقام، 

المقام  المودعة عند هذا  الأ�سياء  التعّدي على  اأحد في  يفّكر  اإن�سان، ول  يد  اليها  تمتّد  فال 

مهما غال ثمنها. فالعتقاد الرا�سخ الذي ل يتزعزع هو اأّن الإن�سان الذي يمّد يده عند هذا 

بداأت  حياته.وعندما  طوال  الطالع  و�سوء  بالنح�ص  ُيبَتلى  يملكه،  ل  �سيء  اإلى  المقام 

اهلل  اإلى عبد  ال�سّلوم  اأ�سفت من  فقد  رفقائي،  ت�ساعف عدد  �سيوة،  للرحيل من  بال�ستعداد 

العمل  اإقباًل على  القافلة  اأ�سّد رجال  يدعى حمد، وكان  »المنفى«  قبيلة  واأحمد رجاًل من 

باأحوالها  وخبيراً  بالِجمال  �سغوفًا  وكان  متعبًا.  مرة  راأيته  اأّني  اأذكر  فال  للتعب،  وتحّماًل 

رابع  واأما  الُكفرة.  في  عليه  ح�سلُت  الذي  بح�ساني  ثم  بجمالي  اإليه  فعهدًت  و�سوؤونها، 

الرجال فكان اإ�سماعيل، وهو �ساب من �سيوة، يظهرعليه ال�سعف ولكنه كان اآخر من يتعب 

للبحث عن بع�ص  ناقة. ولقد اعتدُت ا�سطحابه معي في تجوالي  ال�سير، وكان يمتطي  من 

اأن  والالفت  الفنية.  الأبحاث  ببع�ص  القيام  اأريد  عندما  اأو  الأر�ص  طبقات  من  نات 
ّ
عي
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والتلغراف،  البريد  بوا�سطة  المدنية  بالحياة  بات�سالها  ز 
ّ
تتمي م�سرية  واحة  في  ن�ساأ  اإ�سماعيل 

بهم  ال�سحراء والتي تدفع  اأهل  بها  التي اخت�ّص  فيه  الريبة  تلك  الذي حال دون بعث  الأمر 

بع�ص  ظّن  فلقد  الحقيقة.  عن  بعيدة  غريبة  تاأويالت  الغريب  به  يقوم  عمل  اأقّل  اإعطاء  اإلى 

�سبيل  في  الأ�سقاع  تلك  اإلى  اأذهب  اأّني  اأو  ذهبًا،  تحوي  لأّنها  الأحجار  اأقتطع  اأّنني  البدو 

يطيعني من  لأنه كان مختلفًا، ولأّنه كان  مني  مقربًا  ا�سماعيل  بعد. ولقد كان  فيما  غزوها 

الرابع  اليوم  في  �سيوة  تركنا  جمالنا،  ا�ستبدال  اأفعل.وبعد  فيما  ال�سكوك  ت�ساوره  اأن  دون 

بعد  نقف  كدنا  وما  الخارجي.  بالعالم  اّت�سالنا  حلقات  من  حلقة  اآخر  وانقطعت  ع�سر، 

البدو،  البالي من قما�ص الخاكي، ولب�ست ثياب  الثوب  المرحلة الأولى حّتى خلعُت ذلك 

اعتدُت  الذين  رجالي،  في  �سريعاأ  التغيير  هذا  اأّثر  ولقد  ال�سحراء.  رجال  اأ�سبه  فاأ�سبحُت 

لب�سُت زيّهم، تقّدموا مني  اأن  روؤيتهم قبل ذلك يقتربون مني مرتبكين حائرين. ولكّن بعد 

و�سّدوا على يدي على طريقة البدو وقالوا: »الآن �سرت مّنا«.ووقعت حادثة اأخرى تفاءلنا 

بها خيراً. فبعد اأن غادرنا �سيوة وتجاوزنا ب�سعة اأميال وجدنا بلحًا في طريقنا متناثراً �سقط 

من بائع اأثناء توجهه اإلى ال�سوق. وُيعتبر البلح المنثور في طريق القافلة فاأل خير ينبئ بنجاح 

الرحلة. وقد يحدث اأحيانًا اأن يتعّمد اأ�سدقاء البدوي نثر البلح في طريق قافلته قبل اأن تبداأ 

بال�سير حتى يجده في �سبيله. وقد زاد هذا الفاأل الأمل بنجاح الرحلة، بعد حادثة الغزال. 

اأر�سلُت  قد  كنُت  الواقع،  في  للتفاوؤل.  بعثًا  الأحداث  اأكثر  لتكون  اأخيرة  حادثة  وجاءت 

رجلين من رجالي يحمالن خطابًا اإلى ال�سيد اإدري�ص ال�سنو�سي في جغبوب اأعلمه فيه بقرب 

دون  من  مهّمة  ة 
ّ
�سخ�سي اأي  اأو  �سديقُا  الإن�سان  يفاجئ  اأّل  ال�سحراء  في  فالعادة  و�سولي، 

اإنذار بمجيئه، لأّن هذا الإعالن الم�سبق يمّكن كليهما من ارتداء المالب�ص التي تليق  �سابق 

اآخر  في  الجمل  اأمتطي  وكنُت  بيومين،  �سيوة  تركنا  اأن  والوقار.وبعد  الف�سل  اأهل  بلقاء 

العتيادي.  غير  التوّقف  هذا  �سبب  فا�ستو�سحت  الم�سير.  عن  الجمال  توقفت  القاقلة، 

بعد  ال�سنو�سي  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي و�سول  خبر  يحملون  جاوؤوا  ر�ساًل  »اإّن  الرجال:  فاأجابني 

�ساعة، فما كاد رجالي ي�سمعون الخبر حّتى بان في عيونهم الفرح. في الواقع، لقد اعتبروا 

ال�سيد  اإن  الر�ّسل  وقال  ح�سنًا.  فاأًل  الرحلة  اأّول  في  للقائنا  نف�سه  ال�سنو�سيين  �سيخ  مجيء 

الآداب  على  يدّل  الذي  الأمر  اإليه«،  ياأتي  حّتى  خيامه  ين�سب  اأن  البيك  »يرجو  اإدري�ص 

د اإدري�ص تطّل 
ّ
والعادات المّتبعة في ال�سحراء. ولم نكد نن�سب الخيام حّتى راأينا قافلة ال�سي
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د اإدري�ص اإلى خيامنا، 
ّ
ثم قامت بن�سب خيامها على مقربة مّنا. وبعد ن�سف �ساعة، تقّدم ال�سي

المعرفة  تلك  مرا�سم  فجّددنا  ودّية.  مقابلة  فقابلني  للقائه،  وتقّدمُت  ح�سمه،  به  يحيط 

اه. ول اأخفي على القارئ اأّن 
ّ
القديمة، وظهر ال�سرورعلى وجهي ولح البتهاج على محي

باأثر  بالك  فما  بنا،  وعنايته  لنا  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي برعاية  اإّل  النجاح  هذا  تلَق  لم  الأولى  الرحلة 

في  التوّغل  وتقت�سي  ات 
ّ
مر بثالث  الأولى  من  اأطول  وهي  هذه،  رحلتنا  في  الرعاية  هذه 

د اإدري�ص لتناول الغداء في خيمته، فاأكلنا الأرز والدجاج 
ّ
اأرا�ٍص اأجهلها تمامًا. ودعانا ال�سي

وماء  بالنعناع  المعّطر  ال�ساي  اأكواب  �سربنا  ذلك  وبعد  المحّلى.  البدو  وفطير  المح�سو 

من  يدور  ما  على  واأطلعته  خّطتي  اإدري�ص  د 
ّ
لل�سي �سرحُت  الأجواء،  هذه  ظّل  وفي  الورد. 

 في فر�ساي. وبعدها، 
)1(

اأحداث في العالم، فلقد كان مهتمًا لمعرفة ما اآل اإليه موؤتمر ال�سالم

تلك  اإلى  ن�سغي  جميعًا  ووقفنا  فجاوؤوا  خيمته ليباركهم،  اإلى  رجالي  اأدعو  اأن  مّني  طلب 

الألفاظ تنطق بها �سفتيه، فعادت اإلى ذاكرتي تلك ال�ساعة التي وقفت فيها اأمام اأبي في تلك 

ل طيف ال�سحراء 
ّ
 اأتخي

ّ
الغرفة المعّطرة بعبق البخور اأتلّقى بركته ودعاءه لي، ورحُت من ثم

اأ�سبح  فقد  الآن  اأما  ت�سّورته،  الخيال  من  �سربًا  ذلك  كان  لقد  البدوية.  والحياة  والإبل 

حقيقة، واأ�سبحُت في لبا�ص البدو اأتقّدم القافلة واأ�سلك الطريق نحو هدفي.

واأحيت مباركة ال�سيد اإدري�ص في رجالي الأمل العظيم بنجاح الرحلة و�سالمتها من كل 

خطر. وحّل وقت الع�سر فوّدع كّل مّنا الآخر، وُرفعت الخيام و�سارت القافلتان، فاّتجهت 

اإلى جغبوب وما وراءها من  اإلى م�سر، بينما تقّدمت قافلتنا غربًا  اإدري�ص �سرقُا  د 
ّ
ال�سي قافلة 

�سحراء مترامية الأطراف.

يتبعوا في �سيرهم  اأن  اإدري�ص، ف�سّمموا على  د 
ّ
ال�سي اأن ي�ستزيدوا من بركة  واأراد رجالي 

الطريق الذي �سلكته قافلة �سيخ ال�سنو�سيين عند قدومها اإلينا. 

اأهم  1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مبا�سرة في ق�سر فر�ساي بباري�ص وكانت  )1(   موؤتمر فر�ساي: عقد العام 

الدولة  فقدان  الألماني،  الجي�ص  ت�سليح  على  قيود  فر�ص  المنهزمة،  الدول  على  كبيرة  مالية  غرامة  فر�ص  نتائجه: 

العثمانية كل ممتلكاتها في اأوروبا واآ�سيا، تو�سع المبراطوريتين الفرن�سية والنجليزية، واختفاء اأربع امبراطوريات 

عريقة: النم�سا - األمانيا - تركيا – رو�سيا. )المترجم(
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الف�سل اخلام�س

ال�سنو�سيّون

ة عن �سحراء ليبيا من دون ذكر ال�سنو�سيين الذين ي�سّكلون اأهّم عامل  ل يكتمل �سرد ق�سّ

ل في كتاب خا�ّص،  من عوامل النفوذ في تلك المنطقة. وهذا المو�سوع كبير ي�ستحّق اأن يف�سّ

ولكّني �ساأقّدم للقارئ في هذا الف�سل الق�سير اأهّم المحطات في تاريخ ال�سنو�سيين.ل يكّون 

هذه  من  بكثير  يتمّتعون  كانوا  واإن  دينية،  اأو  �سيا�سية  وحدة  اأو  مملكة  اأو  �سعبُا  ال�سنو�سيون 

الخ�سائ�ص الأربع. في الواقع، اإّنهم من البدو الذين ي�سكن معظهم في �سحراء ليبيا، ويب�سطون 

قّوة  ي�سّكلون  باأّنهم  المنطقة   حكومات 
ّ
وتقر المنطقة.  تلك  من  كبيرة  م�ساحة  نفوذهم على 

اأنهم  لهم  اأف�سل و�سف  يكون  وقد  م�سلمون.  اأفريقيا، وهم  �سرق  �سمال  �سوؤون  في  حقيقية 

ويمكن  ليبيا.  �سحراء  �سّكان  �سوؤون  اإدارة  في  قوّي  ونفوذ  وراثية  زعامة  ذات  دينية  رابطة 

تق�سيم تاريخ هذه الطائفة اإلى اأربعة ع�سور، حيث اكت�سبت الطائفة �سبغتها في كّل ع�سر منها 

د محمد بن علي ال�سنو�سي وهو 
ّ
وفق �سخ�سية الزعيم. وكان الزعماء الأربعة على التوالي ال�سي

د اأحمد وهو ابن اأخي المهدي، وزعيم الطائفة 
ّ
د المهدي، وال�سي

ّ
موؤ�س�ص الطائفة، وابنه ال�سي

د محمد بن علي ال�سنو�سي المعروف بال�سنو�سي 
ّ
د اإدري�ص بن المهدي.ُولد ال�سي

ّ
الحالي ال�سي

فريدة  Q، وتلّقى درا�سة  الر�سول  ن�سل  1202 هجريّة*، وهو من  العام  الجزائر  الكبير في 

من نوعها في جامعة القيروان وفي فا�ص وفي مّكة، حيث اأخذ العلم عن الفقيه ال�سهير �سيدي 

يفتقر  ال�سالمي  الدين  اأّن  واأيقن  التق�ّسف،  اإلى  نف�سه  مالت  وقد  الفا�سي.  اإدري�ص  بن  اأحمد 

للرجوع اإلى تلك ال�سورة الخال�سة التي و�سعتها تعاليم النبي محمدQ. وقد ا�سّطر اأن يترك 

مّكة في ال�سنة الأولى بعد اأن بلغ �سّن الخم�سين، مدفوعًا بمعار�سة الفقهاء المتقّدمين في ال�سّن 

المعاهد  يوؤ�ّس�ص  برقة، واأخذ  اإلى  فعاد عن طريق م�سر  الدينية،  اآرائه  بع�ص  الذين خالفوه في 

لن�سر تعاليمه بين اأهل البادية. و�سنتناول في �سرح هذه التعاليم ذكر ثالثة اأ�سياء ل مندوحة من 

تف�سيرها لتو�سيح الن�ّص، وهي الزاوية والإخوان والوكيل. 
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ة المكان 
ّ
اأما الزاوية فهي بناء مكّون غالبًا من ثالث غرف، ويتوقف حجمها على اأهمي

الذي تقام فيه. وت�ستخدم اإحدى هذه الغرف لإعطاء الدرو�ص التي يتلّقاها �سغار البدو عن 

الإخوان، والثانية ل�ست�سافة الم�سافرين لتم�سية ثالثة اأيام التي يق�سي بها كرم البدو، والغرفة 

الم�سافرون،  بئر يقف عندها  بالقرب من  الزاوية عادة  الإخوان. وتبنى  فيها  لي�سكن  الثالثة 

كما يجاور الزاوية في اأغلب الأحيان م�ساحة اأر�ص معينة يزرعها الإخوان. والإخوان هم 

والإخوان  واأهدافها.  تعاليمها  ين�سرون  الّذين  وهم  الطائفة،  هذه  في  النا�سطون  الأع�ساء 

ت�سمية تطلق على المفرد والجمع في ا�سطالحهم. واأّما الوكيل فهو مّمثل �سيخ ال�سنو�سيين 

والقائم مقامه بالأمر.راأى موؤ�ّس�ص هذه الطائفة م�سلمي برقة تائهين في ال�سالل، معر�سين 

وهدة  من  ينت�سلهم  اأن  فاأراد  والخلقية،  الدينية  الوجهتين  من  ال�سريع  ال�سمحالل  لخطر 

ال�سقوط. و�سنعر�ص بع�ص الأمثلة لبلورة هذه النقاط. 

اأ�ّس�ص بع�ص اأ�سحاب النفوذ، من �سيوخ البدو في الجبل الأخ�سر �سمال برقة، �سربًا من 

اإليه  اإليه لكل من ا�ستطاع  الكعبة ق�سدوا به تقليد البيت الحرام الذي ق�سى ال�سالم بالحّج 

�سبياًل. وقد اأراد موؤ�ّس�سو هذه »الكعبة المزيفة« اأن يقنعوا البدو اأن زيارتها تقوم مقام حّج 

رم�سان  �سوم  من  يتخّل�سوا  اأن  ال�سيوخ  اأولئك  اأراد  ذلك،  اإلى  بال�سافة  الحرام.  اهلل  بيت 

رم�سان  حلول  قبل  يذهبوا  باأن  تق�سي  بدعة  لذلك  فاختلقوا  العبادة،  اإلى  فيه  والنقطاع 

 
ّ
باأيام اإلى واٍد يدعى وادي زازا، وهو معروف بقّوة ارجاع ال�سدى الذي ترّدده جوانبه، ثم

بالكلمة  ال�سدى  فيجيب  اأم ل؟«  اأن�سوم رم�سان  زازا  »يا وادي  �سائلين:  ي�سرخون جميعًا 

الأخيرة من هذه الجملة وهي »ل ل«. ويت�سّور من �ساأل ذلك الوادي اأّنهم اأ�سبحوا في حّل 

دين باأوامر الّدين الحنيف، مقتنعين باأن الأمر �سدر اإليهم بعدم 
ّ
من ال�سوم، فيفطرون غير مقي

 ُيدعى 
ّ
ال�سوم.والجدير بالذكر اأنه في بداية تعاليمه اأقيمت ال�سالة، فدخل الم�سجد اأعرابي

الأّولين}  ُنهلك  {اأَلم  اآية  الإمام  فقراأ  ة، 
ّ
مر لأّول  ي�سّلي  الأّول  ال�سف  في  ووقف  مجرم، 

 ُنتبعهم الآخرين} فرجع مجرم اإلى ال�سّف الأخير، 
ّ
فرجع اإلى ال�سّف الثاني فقراأ الإمام {ثم

عندها قراأ الإمام {كذلك نفعل بالمجرمين}. فخرج مجرم من بين الم�سّلين يعدو مهروًل 

دّوة وعرة،  ال�سالة  دّوة  »ها  فقال:  ما خطبه؟  راأته م�سطربًا  وقد  ف�ساألته زوجته  داره.  اإلى 

هلك الأّولين عدُت اإلى الوراء، هلك الآخرين عدُت اإلى الوراء، نادى بال�سم يا مجرمين، 

عدوت«. وكان من بين البدو الذين ينتمون اإلى تلك المناطق عادات قديمة ل تزال قائمة، 
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فكانوا يقتلون البنات خ�سيًة اأن يجلبن لهم العار. وهذه العادة ال�سيئة تحول بين هوؤلء القوم 

ذلك،  كّل  ال�سنو�سية  الطائفة  موؤ�س�ص  راأى  لالإ�سالم.  الدعوة  نا�سري  نخبة  اإلى  التقّدم  وبين 

فحاول، من خالل تعاليمه واإر�ساداته، اأن يعود بالإ�سالم اإلى قواعده في ذلك العهد الطاهر. 

د محمد بن علي ال�سنو�سي اأّول زاوية في اأر�ص اأفريقية في واحة �سيوة، وتقّدم 
ّ
واأ�ّس�ص ال�سي

اإلى برقة فاأ�ّس�ص الزوايا في جالو واأوجلة. وتوّغل غربًا في طرابل�ص  من تلك المنطقة غربًا 

وتون�ص ين�سر تعاليمه بين البدو. وكانت قد �سبقته اإلى تلك المناطق �سهرته الدينية والعلمية، 

 1258 العام  برقة  اإلى  وعاد  اإكرامه.  �سبيل  في  وتنازعوا  يزورهم،  اأن  البدو  �سيوخ  فطلب 

هجرّية اأي ال�سنة 1843 ميالدّية، فاأ�ّس�ص زاوية كبيرة في الجبل الأخ�سر بالقرب من درنة، 

التجوال  كثير  كان  لأّنه  ثابت  مركز  العهد  هذا  حّتى  له  يكن  ولم  البي�ساء.  الزاوية  ودعاها 

ين�سر تعاليمه في كّل مكان، فاأقام في الزاوية البي�ساء وا�ستقبل الزّوار من روؤ�ساء قبائل برقة. 

ال�سديد  ك 
ّ

الحّق، والتم�س الإ�سالمي  الدين  اإلى  الدعوة  ال�سنو�سيين  تعاليم �سيخ   
ّ
اأهم وكانت 

ه الكريم. وهناك فقرة من كتابه اإلى اأهل واجنجة في واداي 
ّ
باأوامر اهلل �سبحانه وتعالى ونبي

تدّل على تعاليمه خير دليل، وهي: »اأ�ساألكم باإ�سم الإ�سالم اأن تطيعوا اهلل ور�سوله، فقد قال 

العزيز:{ۈئ   ېئ   ېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ} ويقول: {ٱ    �سبحانه وتعالى في كتابه 

ويقول: {ڃ   چ   چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ}، 
»اأ�ساألكم   .

)1(
ژ} ژ    ڈ    ڎڈ    ڎ    ڌ    ڌ    ڍ    ڍ   

اأن تطيعوا اأوامر اهلل ور�سوله، فتوؤّدوا ال�سلوات الخم�ص، وت�سوموا رم�سان، وتوؤتوا الزكاة، 

وتوؤّدوا فري�سة الحّج اإلى بيت اهلل الحرام، وتجتنبوا ما نهى اهلل عنه من قول الكذب والغيبة، 

وابتزاز اأموال النا�ص، و�سرب الخمر، وتاأدية �سهادة الزور، وغير ذلك مّما اأمرنا اهلل باجتنابه. 

فاإذا فعلتم ما اأمر اهلل به ورجعتم عّما نهى عنه، اأنزل عليكم نعمته الأبدّية، ومنحكم الخير 

والرزق الدائمين«.

 ما عني به موؤ�ّس�ص الطائفة ال�سنو�سية الدعوة اإلى الحياة الدينية الطاهرة، فلم 
ّ
وكان اأهم

مثاًل �سالحًا  اأعماله  ة. وكان في كل 
ّ
قّوة زمني اأو �ساحب  �سيا�سيًا  يعمل لأن يكون زعيمًا 

ة 
ّ
ة في الفقه اأو اآراء �سخ�سي للتقوى التي دعا النا�ص اإلى التحّلي بها. ولم تكن له تعاليم خا�سّ

)1(  �سورة الن�ساء: 59، 69، 80.
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من  الإكثار  ل  الإ�سالم،  قواعد  رجاله  اّتباع  هّمه  اأكبر  وكان  الدين.  قواعد  تف�سير  في 

ورّدده  و�سعه  دعاء  هو  الدينية  العبادات  اإلى  اأ�سافه  الذي  الوحيد  وال�سيء  العقائد.  و�سع 

البّتة مع  يتعار�ص  اإ�سم »حزب«، وهو ل  يحمل  الدعاء  بعد ذلك، وكان هذا  ال�سنو�سيون 

تعاليم الفقهاء ال�سابقين ول ي�سيف �سيئًا عّما نزل به القراآن الكريم، واإّنما هو تعبير موافق 

لما جاء في ُمحكم التنزيل، ولكن بلغة مختلفة. وقد جاء في كتابه اإلى اأهل واجنجة، اّلذي 

اهلل  ار�ساء  �سبيل  في  دعوته  عليها  اأقام  التي  الفكرة  ن 
ّ
تبي اأخرى  فقرة  اليه،  ال�سارة  �سبقت 

ال�سبيل«.وقد  �سواء  �سّل  من  وهدي  الجاهل،  وتعليم  الغافل،  »تنبيه  وهي:  الدين  وخدمة 

نهى عن حياة الترف كّل من ان�سم اإلى طائفته، فمنع امتالك الذهب والجواهر اإل في حلى 

م تدخين التبغ و�سرب القهوة. ولم ياأمر كذلك بطقو�ص اأو فرو�ص جديدة، 
ّ
الن�ساء، كما حر

واإّنما طلب من النا�ص اأن يّتبعوا قواعد الدين في اأب�سط مظاهره، كما اأنزله اهلل على ر�سوله 

الكريم. وكان ل يجيز اّت�سال رجاله بالأجانب، لي�ص فقط بالم�سيحيين واليهود، بل اأي�سًا 

يف�سدوا  ل  كي  وذلك  الحنيف،  الدين  عن  حادت  اأّنها  يعتقد  التي  ال�سالمية  البالد  باأهل 

د 
ّ
، اأ�ّس�ص ال�سي

)1(
ل تعاليمه في نفو�سهم.وفي �سنة 1270 هجرّية عليهم عقائدهم وكي تتاأ�سّ

محمد بن علي في جغبوب الزاوية التي اأ�سبحت بعد ذلك مركز العلوم والعرفان للطائفة 

ال�سنو�سية. ولم يكن اختياره جغبوب عن طريق ال�سدفة اأو بح�سب اّتفاق، واّنما نظر في 

قبائل  بين  للتوفيق  الزاوية مركزاً  تكون هذه  اأن  فاأراد  والروّية،  الحكمة  بعين  اختياره هذا 

ال�سحراء المختلفة ون�سر راية ال�سالم بينهم جميعًا. وقد جاء في خطابه المتقّدم اإلى اأهل 

اأهل  ال�سالم بينكم وبين  اإننا نريد ن�سر  اأهل واجنجة  واجنجة وهم من العرق الأ�سود: »يا 

العرب الذين يحتّلون بالدكم وي�ستعبدون اأولدكم ويبتّزون اأموالكم، واإّننا بذلك نقوم بما 

ڱ   ڱ    وتعالى:{ڳ   ڱ   ڱ    �سبحانه  قال  حيث  العزيز  كتابه  في  به  اهلل  اأمر 

ٺ    ٺٺ    ڀ    ڀ    ڀ    وجّل:{ڀ    عّز  اهلل  ويقول   ،
)2(

ں} ں   
. و�سّكلت جغبوب مركزاً ا�ستراتيجيًا لتحقيق هدفه، فهي 

)3(
ٺ   ٿ   ٿ   ٿ ٿ}

ه 
ّ
 الكبير، وبف�سل مقر

ّ
و�سط قبائل في ال�سرق والغرب تتنازع با�ستمرار. فا�ستطاع ال�سنو�سي

)1(  �سنة 1854 ميالدية.

)2(  �سورة الحجرات: 9.

)3(   �سورة الأنفال: 1.
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الرئي�سي هناك، اأن يب�سط نفوذه على المتنازعين، واأن ي�سلح في ما بينهم، كما اأمر الر�سول.

ومن الناحية العملية، لم تكن جغبوب مكانًا ي�سلح لأن يكون مركزاً علميًا اأو دينيًا، وفق 

واحة.  ت�سمى  اأن  �سّح  اإن  الواحات،  بخ�سوبة  تتمّتع  ل  لأّنها  الكبير،   
ّ
ال�سنو�سي اعتقد  ما 

على  خالف  ل  ولكن  للزراعة.  �سالحة  غير  والتربة  عذب  غير  والماء  قليل  فيها  فالنخيل 

له من دون تردد. وبالفعل، انتهت بعد  ة موقعها ال�ستراتيجي، ولذلك اتخذها مقراً 
ّ
اأهمي

اإقامته هناك تلك النزاعات التي كانت قائمة بين قبائل ال�سرق والغرب، وكان له الف�سل في 

اإيقافها. ولم يقت�سر نفوذه على تلك المناطق، بل تعّداها اإلى قبائل برقة، فق�سى على ما كان 

بينها من عداء قائم منذ زمن بعيد. 

د محمد بن علي ال�سنو�سي �سّت �سنين بعد اأن اَتخذ جغبوب محاًل لإقامته، 
ّ
وعا�ص ال�سي

ومّد نفوذه �سرقًا وغربًا حّتى دعته اإلى الُكفرة قبيلة »زوّي«، التي ا�ستهر رجالها باأّنهم قطاع 

طريق برقة، وكانوا معروفين بين العرب باأّنهم ل يخافون اهلل ول يخ�سون النا�ص، وطلبت 

منه اأن يوؤ�س�ص زاوية هناك. وقد وافقوا على اأن يوقفوا النزاعات والنهب ومهاجمة القبائل 

اإخوانه،  اأحد  اإليهم  يوفد  باأن  اإذا ر�سي  الُكفرة  في  اأمالكهم  ثلث  عليه  الأخرى، وعر�سوا 

الذهاب  من  د 
ّ
ال�سي يتمّكن  ولم  اأبناءهم.  ويعلم  تعاليمه  فيها  ين�سر  زاوية حيث  بينهم  ين�سئ 

اأبو حواء، فاأ�ّس�ص زاوية في جوف في  اأبرز الإخوان وهو �سيدي عمر  اأحد  بنف�سه، فاأر�سل 

الُكفرة، وبداأ ين�سر تعاليم ال�سنو�سي الكبير بين اأهالي قبيلة »زوّي«. واأر�سل ال�سنو�سي اإخوانًا 

البدو  جميع  اأ�سبح  حّتى  الموت  يدركه  ولم  ليبيا،  �سحراء  من  اأخرى  جهات  اإلى  اآخرين 

المقيمين على حدود م�سر الغربية وفي جميع نواحي برقة وطرابل�ص تالمذته واأتباعه. وقد 

ة 
ّ
مات �سنة 1276 هجريّة في الرابعة وال�سبعين من عمره، ودفن في القبر الذي ترتفع فوقه القب

ال�سهيرة في جغبوب.

وخلف ال�سنو�سي الكبير ولده �سيدي محّمد المهدي، وكان في ال�ساد�سة ع�سرة من عمره 

بين  مركزه  تعزيز  في  مهّمان  �ساهم عامالن  �سّنه،  الرغم من �سغر  اأبوه. وعلى   
ّ
عندما توفي

ال�سنو�سيين، اأّولهما اأنه في اإحدى المنا�سبات كان يتواجد في مجل�ص اأبيه واأراد الن�سراف، 

بعد ذلك  التفت   
ّ
ثم اأن يدخل.  قبل  بنف�سه، وكان قد خلعه  اأبوه واأ�سلح و�سع حذائه  فقام 

و�سع  بنف�سه  اأ�سلح   
ّ
علي ابن  اأن  الح�سور  اأّيها  »ا�سهدوا  قائاًل:  وخاطبهم  الحا�سرين  اإلى 
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حذاء ولده المهدي«، وقد فهم النا�ص عندئٍذ اأنه اأراد بذلك اأن ي�سعرهم باأّن الولد لن يخلف 

اأّنه جاء في اإحدى  اإّنه �سيتخطاه في �سالحه وتقواه.اأما العامل الثاني فهو  اأباه فح�سب، بل 

النبوءات القديمة اأّن المهدي المنتظر الذي �سيرفع لواء الإ�سالم في النهاية �سي�سبح في �سّن 

م �سنة 1300 هجرية، يولد من اأٍب ا�سمه محمد واأّم ا�سمها 
ّ
البلوغ في اليوم الأّول من محر

كتبهم،  اأحد  في  وردت  اإّنها  قيل  التي  ال�سفات  كّل  نف�سه  في  المهدي  جمع  وقد  فاطمة. 

 اختياره خلفًا لكبير ال�سنو�سيين.وانت�سرت زوايا ال�سنو�سيين حّتى اأ�سبحت، عند 
ّ
ولذلك تم

د المهدي، ثمانية وثالثين زاوية في برقة، وثماني ع�سرة في طرابل�ص. وانت�سرت 
ّ
بلوغ ال�سي

غيرها في بقاع اأفريقيا ال�سمالية، بالإ�سافة اإلى ع�سرين زاوية تقريبًا في م�سر. وقد ُقّدر عدد 

 بالزعامة الدينية للمهدي، عندما خلف اأباه، بين مليون 
ّ
 اإلى الطائفة ال�سنو�سية واأقر

ّ
من ان�سم

اأ�سرة  اأفراد  اأ�سهر  المهدي هو  اأّن  الإ�سارة اإلى  فرد وثالثة ماليين. وتجدر  المليون  ون�سف 

الجنوبية  والبالد  الُكفرة  مناطق  في  يجد  الطائفة  نفوذ  اأن  البداية  منذ  راأى  فقد  ال�سنو�سي. 

مجاًل اأو�سع مما يجده في ال�سمال. ولذلك نقل مركز اإقامته �سنة 1312 هجرية من جغبوب 

بع�ص من  يزال  الرَق، ول  اأطلق جميع عبيده من  القديم،  ه 
ّ
يترك مقر اأن  الُكفرة. وقبل  اإلى 

اإلى الُكفرة فاتحة ع�سر جديد  هوؤلء العبيد واأولدهم مقيمين في جغبوب. و�سّكل انتقاله 

البحر الأبي�ص  و�ساطئ  ال�سودان  بين  التجارة  تقّدمت  عهده،  ففي  ال�سنو�سيين.  تاريخ  في 

المتو�ّسط عن طريق الُكفرة، حّتى اإّن الطريق الوعرة الخالية من الماء، الواقعة بين »بوالطفل« 

با�ستمرار  ت�سلكها  اأ�سبحت طريقًا  الُكفرة،  �سمال  في  »زيغن«  بئر  وبين  بالقرب من جالو 

وبلغت  ال�سنو�سيين.   طائفة  مركز  الُكفرة،  لزيارة  الم�سافرون  ويرتادها  التجارية  القوافل 

ة قائاًل: »اإّنه كان في و�سع الإن�سان 
ّ
الحركة في تلك الطريق حّداً كبيراً، فاأخبرني بدوّي مر

اأن ي�سير ن�سف يوم من اأّول القافلة اإلى اآخرها«.هذا وكانت الطريق من الُكفرة اإلى واداي 

وعرة وخطرة في تلك الأيام، فحفر المهدي بئري »ب�سرى« و»�ساَرة« في الطريق الممتّدة 

من الُكفرة اإلى تكرو. وكانت واحات الُكفرة في اأّيام قبيلة »زوّي« البدويّة التي انتزعتها من 

قبيلة »التبو«، المعروفة بعرقها الأ�سود، مركزاً مهمًا لل�سطو والغتيال في �سحراء ليبيا. وكان 

اأو لقانون ول يرحمون  القتال، ول يخ�سعون لقّوة  اإلى  دة يميلون 
ّ
القبيلة المتمر اأفراد هذه 

ت بالُكفرة من النهب وال�سلب اأو ال�سطرار لدفع 
ّ
من يخترق اأرا�سيهم. فلم ت�سلم قافلة مر

تطوير  ة 
ّ
اأهمي اأدرك  لأّنه  الجزية،  تلك  طلب  عن  يتنازلون  فجعلهم  المهدي  وجاء  الجزية. 
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اإلى الجنوب. لقد عمل على  ليبيا، من ال�سمال  تجارة هذه الواحات والطرق عبر �سحراء 

جعل ال�سفر في ال�سحراء اآمنًا، حّتى قال لي اأبو مطاري، وهو من �سيوخ قبيلة »زوّي« في 

لها  �ص 
ّ
يتعر اأن  دون  من  واداي  اإلى  برقة  من  ت�سير  اأن  المراأة  و�سع  في  �سار  »اإّنه  الُكفرة، 

ين في جهات كثيرة، واأر�سل الإخوان 
ّ
اأحد«.وفي هذا الإطار، ب�سط المهدي نفوذ ال�سنو�سي

في  اأعماله كانت   
ّ
اأهم فار�ص. ولكن  بين مراك�ص وبالد  الواقعة  البالد  في  الزوايا  يوؤ�ّس�سون 

قّوة  ين 
ّ
ال�سنو�سي من  جعل  فقد  الُكفرة.  جنوب  المقيمة  ال�سود  وقبائل  البدو  بين  ال�سحراء 

روحية منت�سرة في تلك المناطق، وعاماًل قويًا لبّث ال�سالم وروح الأخوة بين القبائل. واأكثر 

اآخر  وازدهرت. وفي  التجارة  نمت  وبف�سلهم  تجارية كبرى  هيئة  فلقد جعلهم  من ذلك، 

الجنوب حّتى و�سل جرو،  اإلى  فانحدر  الطائفة،  نفوذ  ب�سط  اأخذ على عاتقه  �سني حياته، 

جنوب الُكفرة، حيث كان على موعد مفاجئ مع الموت �سنة 1900 ميالدية. مات المهدي 

اأخيه  ابن  ين 
ّ
ال�سنو�سي زعامة  في  فخلفه  البلوغ،  �سّن  اأكمل  قد  اأولده  من  اأحد  يكن  ولم 

اأبناء المهدي وخليفته ال�سرعي. وخرج �سيخ  اأكبر  اإدري�ص،  د اأحمد و�سيًا على ال�سيد 
ّ
ال�سي

ة في اآن. 
ّ
ة والديني

ّ
ين الجديد عن مناهج اأ�سالفه، فاأراد اأن يجمع بين القّوتين الزمني

ّ
ال�سنو�سي

د اأحمد اأن ي�سيف اإلى قوته 
ّ
فحين اأخذ اليطاليون برقة وطرابل�ص من الأتراك، حاول ال�سي

فاأراد  العظمى،  الزمنية والحربية. واندلعت الحرب  القّوتين  ة ما تركه الأتراك من 
ّ
الروحاني

اأن يهاجم تخوم م�سر الغربية تحت تاأثير البعثات التركية والألمانية، ولكن ف�سلت م�ساعيه 

ين 
ّ
حّتى ا�سّطر اإلى ال�سفر اإلى تركيا في غّوا�سة األمانية. وهكذا خالف ثالث زعماء ال�سنو�سي

�سيا�سة ال�سنو�سي الكبير وابنه المهدي اللذين اأدركا اأن الزعيم الديني ل يمكن منازعته في 

الزمنية  ال�سلطة  على  بالح�سول  الأخير  هذا  طالب  اذا  اأما  مكانته.  على  الق�ساء  اأو  زعامته 

فقط، فان بع�ص الهزائم الحربية كفيلة للق�ساء على �سلطانه وتدمير �سهرته. وقد كانت قّوة 

د المهدي عائدة اإلى �سفتهما ال�سخ�سية وما ي�ساع عن تاأثيرهما 
ّ
د محمد بن علي وال�سي

ّ
ال�سي

الأ�سلحة والذخائر والظروف،  باعتماده على  اأحمد في ذلك  د 
ّ
ال�سي الروحاني، فخالفهما 

حّتى اإذا خانته كّل هذه المعطيات، لم يبّق له اأّي �سيء. غير اأّنه كان معروفًا ب�سالحه وتقواه، 

الم�ساعي  بذله من  الحنيف، ولما  الدين  باأمور  كه 
ّ

تم�س ل�سّدة  البدو  وله مكانة عظيمة عند 

في محاربة اليطاليين، واجتهاده في اإنقاذ بالده من عبء الحتالل.ولّما خرجت الزعامة 

د اإدري�ص الذي ي�ستمّد، بانحداره 
ّ
د اأحمد، عادت اإلى الوارث ال�سرعي اأي ال�سي

ّ
من يد ال�سي
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د المهدي، قّوة عظيمة ونفوذاً كبيراً. وهو، وبف�سل تمّتعه بهذه الميزة، اأّهل 
ّ
من �سلب ال�سي

ين واإنجاح اأهدافهم تحت زعامته لما يتحّلى به من ال�سفات ال�سريفة، 
ّ
لتمكين نفوذ ال�سنو�سي

ون 
ّ
من اأخالق مرنة اإلى �سّدة في الحّق، ولذلك ل يقر له بالطاعة والولء الإخوان ال�سنو�سي

اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي بين  اّتفاق  1917، ح�سل  �سنة  ليبيا كذلك. وفي  اأهالي �سحراء  فح�سب، بل 

د بحّقه في اإدارة �سوؤون واحات جالو 
ّ
ت بموجبه اإيطاليا لل�سي

ّ
وبين الحكومة اليطالية، اأقر

واأوجلة وجدابيا والُكفرة. وقد تجّددت الم�سادقة على هذا التفاق بعد ذلك ب�سنتين في 

التفاق  فُف�سخ   ،1923 �سنة  المتعاقدين  الطرفين  بين  خالف  وقع  الحّظ،  ول�سوء  رجمة. 

د اإدري�ص والحكومة اليطالية، فيعود 
ّ
بينهما. غير اأّنني اأرجو اأن يتجّدد هذا التفاق بين ال�سي

 في حياة 
ّ
اإلى تلك الواحات ما كان لها من اأمن ورفاهية.ول خالف في اأّن للنفوذ ال�سنو�سي

قواعد  ويقيمون  العلم  ين�سرون  ل  ال�سنو�سيون  فالإخوان  جيداً،  اأثراً  المناطق  تلك  �سّكان 

على  دليل  وخير  والقبائل.  الرجال  بين  اأي�سًا  يوّفقون  بل  فح�سب،  دعوته  وين�سرون  الدين 

اأهل واجنجة  اإلى  الكبير  ال�سنو�سي  ال�سالم خطاب  التوفيق هذه والرغبة في ن�سر لواء  روح 

ين الإخوان، ولم يخرج ولده المهدي عن هذا 
ّ
اّلذي األقى تلك المهّمة على عاتق ال�سنو�سي

الميل في التوفيق بين الأفراد، اإن لم يكن قد زاده وقّواه. ومهما كان ما قلناه، فاإّننا لم نِف 

اأهل  فيه خير  لما  وال�سعي  ال�سالم  الأمن و�سيانة  في حفظ  ال�سنو�سي حّقها  الحكم  مظاهر 

�سحراء ليبيا.
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الف�سل ال�ساد�س

جغبوب الهادئة

ة م�سجد جغبوب البي�ساء تطل على 
ّ
د اإدري�ص، راأينا قب

ّ
في ع�سر اليوم التالي لمقابلة ال�سي

ر�سوًل  واأر�سلنا  المدينة،  من  م�سافة  على  رحالنا  وحططنا  البدو  عادات  فاّتبعنا  المدينة، 

يحمل خبر و�سولنا. فعاد هذا الأخير بعد �ساعتين يخبرنا با�ستعداد القوم للقائنا. وتقّدمت 

في  نارية  طلقات  اأطلقنا  اأ�سوارها،  من  مقربة  على  اأ�سبحت  وعندما  المدينة،  اإلى  القافلة 

اإدري�ص في  د 
ّ
ال�سي المدينة، وهو ممّثل  ليقابلنا على باب  الوكيل  الهواء. جاء �سيدي ح�سين 

وا�سطّف  جغبوب.  جامع  في  المدّر�سين  الإخوان  من  جمع  يرافقه  وكان  المدينة،  تلك 

لهذا  فكان  �سفوفهم.  نخترق  ونحن  بنا مهّللين،  ون 
ّ
يرحب الطريق  جانبي  على  الطاّلب 

ففي  وطني.  اإلى  عائٌد  وكاأّني  جغبوب  قلوبنا.دخلُت  في  ترّدد  �سرور  �سدى  الترحيب 

النقطة  الآن  اأ�سبحت  اأّنها  غير  من غايتي،  مقربة  على  المدينة  هذه  كانت  الأولى،  رحلتي 

بداية  اأّي حال  نقاط، لكّنها على  بالأحرى نقطة من عّدة  اأو  الثانية،  تبداأ منها رحلتي  التي 

الرحلة الطويلة النائية التي تنتظرنا. واأح�س�ست عند دخولها برّد الفعل الذي ينتاب كّل من 

انتهى من �سفر طويل. وكان �سعوري مزيجًا بين ما هو متوّقع والتاأّثر، لأّن النتهاء من رحلة 

متباينة. م�ساعر  الب�سرية  النف�ص  في  منهما  كّل  يثير  متباينان،  ظرفان  هما  اأخرى  وا�ستئناف 

ني اإلى الإقامة 
ّ
وقد كنُت قلقُا واأوّد الإ�سراع في الرحيل، ولكن عدم وجود الجمال ا�سطر

ا�سمه  ال�سّلوم، رجاًل  اأر�سلت، قبل رحيلي من  اأ�سابيع. وكنت قد  في جغبوب نحو خم�سة 

د علي ال�سعيطي، وكّلفته اأن ي�سبقني اإلى جغبوب عبر الطريق الم�ستقيمة، كي ي�ستاأجر 
ّ
ال�سي

اأّنه  و�سمعُت  اأجده،  لم  ولكّنني  �سيوة.  طريق  عن  به  األحق  حّتى  باإعدادها،  ويقوم  جماًل 

من  �سفره  بعد  لقيهم  الذين  فالأعراب  طلبه،  في  يوّفق  ولم  جدابيا  اإلى  الغرب  اإلى  انحدر 

باإيجاد  علي  يوّفق  ولم  اإليها.  حاجة  في  كنت  التي  دوابهم  عن  التنازل  ير�سوا  لم  ال�سّلوم 

الجمال في جدابيا كذلك، ولم ت�سلني اأخباره لمّدة اأ�سبوعين. وبعد ذلك، عرفت ال�سبب 
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على  حكراً  كانت  جالو  اإلى  جغبوب  من  الطريق  اأّن  وهو  مطلبه،  على  ح�سوله  عدم  في 

رجال قبيلتي زوّي والمجابرة، ول يجروؤ على اجتيازها غيرهم من رجال القبائل الأخرى 

اإل باإذن منهم.وفي الواقع، اإّن جمال جغبوب وهدوءها جعالني اأن�سى �سوقي اإلى ا�ستئناف 

اإن  اإذ  الزراعة،  اأو  للتجارة  مركزاً  تكن  لم  واإن  والدين،  بالعلم  ت�ستهر  بالد  اإّنها  ال�سفر. 

من  القليل  تنتج  الأر�ص  من  متناثرة  بقاع  �سوى  لي�ست  فيها  للزراعة  ال�سالحة  الم�ساحة 

الُكفرة.  اإلى  انتقاله  عند  المهدي  د 
ّ
ال�سي اأطلقهم  الذين  العبيد  وي�ستغّلها  والبلح،  الخ�سر 

وُيعتبر مركز حياة جغبوب م�سجدها الكبير الذي يّت�سع لنحو �ستمئة �سخ�ص، بال�سافة اإلى 

منازل  بع�ص  بالم�سجد  ويحيط  ين.  
ّ
ال�سنو�سي لطائفة  الديني  التعليم  مركز  وهي  مدر�ستها 

قليل  ينت�سر  وخارجها،  المدينة  اأ�سوار  وداخل  والإخوان.  ة 
ّ
ال�سنو�سي الأ�سرة  اأفراد  ي�سكنها 

ة، وي�سكن نحو ثالثمئة طالب في منازل �سغيرة بالقرب من الم�سجد.  من المنازل الخا�سّ

الكبير  ال�سنو�سي  علي  بن  محمد  د 
ّ
ال�سي عهد  في  �سهرتها  اأوّج  اإلى  جغبوب  و�سلت  وقد 

اثنتي  مّدة  ب�سهرتها  محتفظًة  فظّلت  المهدي.  ابنه  وخليفته  لطائفته،  مركزاً  اّتخذها  حين 

ين.
ّ
ال�سنو�سي اأعمال  مركز  الأخيرة  هذه  فاأ�سبحت  الُكفرة  اإلى  انتقل  حّتى  �سنة،  ع�سرة 

على  ًا 
ّ
و�سي كان  الذي  ال�سريف  اأحمد  د 

ّ
ال�سي اأيّام  المزدهر  عهدها  جغبوب  وا�ستعادت 

ة هذه المدينة تزداد وتقّل وفقًا 
ّ
د اإدري�ص ال�سنو�سي قبل بلوغه �سن الر�سد. وكانت اأهمي

ّ
ال�سي

ين، 
ّ
ال�سنو�سي عا�سمة  اإدري�ص  د 

ّ
ال�سي جعلها  فاإذا  اإليها.  رجوعهم  اأو  لها  ين 

ّ
ال�سنو�سي لترك 

والطالب،  الطائفة  باأع�ساء  تعّج  �سهرين،  غ�سون  وفي  ومنازلها،  مدار�سها  اأ�سبحت 

 الكبير. ولكّن، عند زيارتي لها لم 
ّ
ويق�سدها الأتقياء من كّل �سوب لزيارة �سريح ال�سنو�سي

اأجد فيها اإل ثمانين طالبًا بدويًّا تراوح اأعمارهم بين الثامنة والخام�سة ع�سرة، ي�ستقون العلم 

اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي فاإّن  المدّر�سين،  عدد  قّلة  اإلى  تعود  الطاّلب  عدد  قّلة  اأّن  غير  الإخوان.  من 

ل بمقابلتنا في طريقه اإلى م�سر، كان يقيم في ذلك الوقت في بلدة جدابيا الواقعة  الذي تف�سّ

تحوي  داخلية  غرفة  من  جغبوب  م�سجد  جغبوب.ويتاألّف  غرب  من  بعيدة  م�سافة  على 

مظهر  لقومه  طلب  الذي  الكبير  الرجل  ذلك  �سريح  يوجد  حيث  النحا�ص  من  مق�سورة 

المادية. ويزور هذا  الحياة  �سائبة من  ت�سوبه  والذي ل  ب�ساطته،  في  المتين  الطاهر  الإ�سالم 

اّتباعه  على  المواثيق  يجّدد  اأن  واأراد  بالطائفة،  �سلة  وله  ال�سفر  ا�ستطاع  من  كّل  ال�سريح 

اأن  فاإما  لأمرين:  جغبوب  يق�سدون  فكانوا  الطاّلب  اأما  الكبير.  ال�سنو�سي  د 
ّ
ال�سي تعاليم 
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اأوا لي�سبحوا اإخوانًا للطائفة، اأو ليعودوا اإلى ديارهم في الواحات المختلفة مزّودين من 
ّ
يتهي

العلم ما يجعلهم يهيمنون هيمنة دينية على رجال قبائلهم.ولم يكن ي�سغلني �ساغل في هذه 

 350 م�سافة  على  الواقعة  جالو  اإلى  تو�سلني  التي  الإبل  بتاأمين  اهتمامي  اإل  الهادئة  المدينة 

ر  التب�سّ في  جغبوب  في  اأيامي  اأم�سيُت  ذلك،  عدا  ما  وفي  الغرب.  نحو  تقريبًا  كيلومتراً 

عن  يختلف  تاأثيراً  والروح،  العقل  في  ال�سحراء،  للرحلة. وتملك  يلزم  ما  واإعداد  والتاأّمل 

تاأثير حياة المدن ال�ساخبة. فخالل الأيام التي اأم�سيتها بالطواف في هذه المدينة ال�سغيرة، 

اأو  النديّة،  الم�سجد  اأو وقفت تحت ظالل  بها،  تحيط  التي  الواحة  اإلى  عندما خرجت  اأو 

الليل يمّد هدوءه  البدو في مختلف الأحاديث، واأرى  اأتحاور مع علماء  جل�ست في برجه 

الن�سغالت  من  ارتحت  المتال�سقة،  الأبنية  تلك  من  عليه  ت�سرف  وما  البي�ساء  ة 
ّ
القب على 

الأيام  ت 
ّ
الحياة. ومر المتناحرين على  ب�سّكانها  المزدحمة  المدن  تبعثها حياة  التي  التافهة 

الطعام  تناول   
ّ
ثم الم�سجد،  في  الظهر  �سالة  واأداء  ال�سباح  في  تنّزه  بين  فق�سيتها  تباعًا، 

العلمية  معّداتي  تفّح�ص  في  وقتًا  اأم�سي  الطعام،  تناول  من  اأنتهي  كنت  وعندما  بهدوء. 

الع�ساء واأجل�ص مع  اأتناول  الم�ساء،  الع�سر واأ�ستريح قلياًل. وفي  اأ�سّلي   
ّ
ثم الت�سوير،  واآلت 

اأجل�ص  الِع�ساء،  اأ�سّلي  اأن  وبعد  البدو.  طريقة  على  ال�ساي  اأكواب  عليهم  اأوّزع  رجالي 

 اأخلد اإلى فرا�سي فاأهناأ 
ّ
لأراقب النجوم واأناجيها، واأطلق خيالي في �سماء الليل ال�ساكن، ثم

جغبوب  في  راأيتهم  الذين  الإخوان  بين  من  ا�ستلطفُت  المدن.وقد  �ساكن  يتذوقه  ل  بنوم 

ذلك   
ّ
�سر اأعلم  اأن  حاولت  وقد  لي،  محادثته  اأو  بي  اختالطه  لعدم  انتباهي  ا�سترعى  رجاًل 

ة هذا الرجل.  ة الإخوان، فلم اأفلح حّتى علمُت اأخيراً وعن طريق ال�سدفة ق�سّ
ّ
الأمر من بقي

الحياة في �سفته  الكبر، وتلوح دلئل احتقار  فيه  لقد كان هذا الأخير �سيخًا ذا وجه يظهر 

اإلى جغبوب، كنُت  اأيامه الأخيرة. وفي زيارتي الأولى  المتقّل�سة، واإن لم تن�سفه الدنيا في 

قد اأقمُت في داره الخالية، وحاولُت اأن اأطيل معه الحديث فلم ت�سمح لي الفر�سة المنا�سبة. 

اأن  فاأح�س�ست  و�سولي،  ليلة  بي  ليرّحب  هو  جاءني  ة، 
ّ
المر هذه  جغبوب  اإلى  عدُت  ولّما 

قبيلة  اإلى  ينتمي  اأنه  اإلى  الإ�سارة  وتجدر  النا�ص.  عن  يخفيها  ما  ماأ�ساًة  يعي�ص  ال�سيخ  ذلك 

لحكم  ول ي�ست�سلم  الأقدار  ينعى  كان  ولكّنه  الأخيار،  البدو  رجال  من  وهو  البراع�سة 

الدهر، ولطالما اأده�سني في طبعه ذاك، فاإّني اأعرف في نفو�ص العرب القناعة بحكم الق�ساء 

رة الر�سية 
ّ
والقدر. اأ�سف اإلى اأّن كّل من كان يحيط بي في جغبوب يمّثلون الإن�سانية الخي
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للكبرياء  مخّزنة  �سورة  يمّثل  الإخوان  بقية  دون  وحده  كان  فلقد  ال�سخ�ص،  هذا  اإل 

المحّطمة.وحدث لي ذات م�ساء، عند عودتي من الم�سجد، اأن وجدُت مبروكًا،وهو من 

 جل�سُت اأحادثه. فبداأنا 
ّ
ة باأجمل منها، ثم

ّ
يته ورّد التحي

ّ
دي المهدي الأقدمين، فحي

ّ
عبيد �سي

بذكر قطعة الأر�ص ال�سغيرة الّتي يتعّهد زرعها. فقال لي: »لي�ص لدينا من الغذاء �سيء كثير، 

�سحن  اجتاز  اللحظة،  هذه  الكثير«.وفي  قليلنا  من  تجعل  المهدي  دي 
ّ
�سي بركة  ولكن 

ذلك  وكان  الأ�سباح.  من  �سبح  كاأّنه  بدا  اأبي�ص،  ثوبًا  يرتدي  القامة  طويل  رجل  الم�سجد، 

ال�سيخ اآدم بو جميرة، فاأ�سرت اإليه باإ�سبعي وقلُت لجلي�سي: »ل اأخفي عنك اأن �سّحة هذا 

الرجل لم ترقني حين زارني اليوم، ل اأعرف ما خطبه«.فاأجابني مبروك: »اإّن هذا ال�سيخ ل 

ة، فانك�سف   باأخيه«. وا�ستطرد مبروك في الق�سّ
ّ
يعاني داء، واإّنما يتاألّم للقدر ال�سيئ الذي األم

وكياًل  اآدم،  اأخو  بو جمرة،  �سيف  بو  د 
ّ
ال�سي كان  الواقع،  في  الحزين.  ال�سيخ  ذلك   

ّ
�سر لي 

د المهدي في جغبوب، ياأمر وينهى كما يريد. حدث له اأيّام طفولته اأن �سقط عليه 
ّ
اأمينًا لل�سي

راأ�سه  وع�سب  اإليه  فاأ�سرع  منه،  مقربة  على  الكبير  ال�سنو�سي  وكان  راأ�سه،  فحّطم  حائط 

قائاًل: »�ستكون هذه الراأ�ص في مقبل اأيّامها منبعًا للعلم والعرفان«. وقد �سدقت نبوءته، فقد 

م�سجدها  في  العلم  يطلب  وتركه  بها،  الكبير  ال�سنو�سي  اإقامة  اأيّام  اإلى جغبوب  اأبوه  اأر�سله 

العامر، واأ�سبح بعد ذلك كبير الإخوان و�سيخ المدّر�سين في جغبوب، و�ساعراً لمعًا يخطو 

جغبوب  في  الوحيد  وكيله  المهدي  �سيدي  فاّتخذه  الكبير  ال�سنو�سي  ومات  المجد.  اإلى 

حين نزح اإلى الُكفرة، وائتمنه على اأمالكه واأوكل اإليه اإدارة كّل �سيء في تلك المدينة. بيد 

د ولم 
ّ
اأّن اهلل اأراد اأن يعاقب بو �سيف كي يكون مثاًل لالإخوان الآخرين ولكّل من خان ال�سي

يكن عند ح�سن ظّنه. فقد اأغوته الحياة المادية فمال اإليها وبّدد اأكثر اأمالك المهدي، وباع 

 خيانته. 
ّ
الكثير من عبيده، وبّذر كّل ما و�سلت اإليه يده من المال.واأراد اهلل عقابه فف�سح �سر

اأدلّة، باأّنه كتب اإلى  وتمّثل اآخر مظهر من مظاهر هذه الخيانة، على الرغم من عدم وجود 

د المهدي بعيد في الُكفرة، واأّن 
ّ
اأن ال�سي ( يخبره 

ّ
اأجنبي اإّنه  كبير من الكبار في م�سر ) قيل 

العابد  �سيدي محّمد  عليها. كان  ي�ستولي  لمن  اأمورها  مقاليد  ت�سليم  في  تمانع  جغبوب ل 

ال�سنو�سي يقيم في جغبوب في تلك الفترة، ف�سمع بكتابة ذلك الخطاب وعرف اأّنه مر�سل 

للر�سول في  لين�سبا كمينًا  الإخوان  اثنين من  الحال  فاأر�سل في  الّليل.  اإلى م�سر عند حلول 

الر�سالة  على  العابد  �سيدي  فاّطلع  يومين  بعد  بالر�سول  منه. وجيء  الر�سالة  وياأخذا  الطريق 
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اأن ي�سطحبه. لكن هذا  الوكيل  الُكفرة، و�ساأل  اإلى  للرحيل  قافلة  اأ 
ّ
�سيئًا، ولكّنه هي ولم يقل 

 على مرافقته له، 
ّ
الأخير حاول العتذار نظراً لكبر �سّنه و�سعف �سّحته. بيد اأّن العابد اأ�سر

هذه  العابد  فاأظهر  الُكفرة،  و�سال  حّتى  �سامتين  ال�سحراء  واجتازا  الموافقة،  اإلى  فا�سّطر 

د المهدي جميع 
ّ
ال�سي التالي لو�سولهم، دعا  د المهدي. وفي يوم الجمعة 

ّ
ال�سي اإلى  الر�سالة 

 وقف بينهم والتفت اإلى الوكيل 
ّ
الإخوان لالجتماع بعد �سالة الجمعة في م�سجد التاج، ثم

في  اأّن  وعلموا  الح�سور  فعلت«.فوجم  ما  اليقين  علم  تعلم  اإّنك  دي)...( 
ّ
�سي »يا  وقال: 

»ولكّنا  قائاًل:  في حديثه،  المهدي  وا�ستطرد  الحديث.  ل�سماع  فاأن�ستوا جيداً  �سيئًا،  الأمر 

لن نعاقبك على ذلك، �سندعك تعي�ص ونخ�سم من رزقك الماألوف، واهلل يتوّلى عقاب من 

الر�سالة  هذه  الإخوان  من  الحا�سر  الجمع  على  تقراأ  اأن  منك  نطلب  اأّننا  غير  ثقتنا.  يخون 

التي خّطتها يدك«. فلم ي�سع الرجل اإّل الإذعان لأمر المهدي فقراأها، والإخوان تلوح في 

من  الرجل  وانتهى  المهدي.  ثقة  مو�سع  كان  الذي  وهو  خيانته،  من  الده�سة  وجهوههم 

قراءة الر�سالة فقال المهدي: »�سنعفيك بعد الآن من م�سّقة النظر في اأمورنا«.

 �سرفه المهدي، فعاد الم�سكين اإلى داره مري�سًا ومات بعد ذلك باأيّام قليلة، ومن ثم 
ّ
ثم

وقد  ة. 
ّ
ال�سنو�سي الأ�سرة  من  رجلين  من  بنتاه  وتزّوجت  اأ�سهر.  ب�سعة  بعد  ولداه  اأي�سًا   

ّ
توفي

اأّن مكتبته كانت  اإلى  ا�ستولت الأ�سرة ال�سنو�سية على جميع اأمالكه وكتبه. وتجدر ال�سارة 

من اأغنى مكتبات الطائفة، ولم يبَق من اأ�سرته اإل اأخوه، ال�سيخ الذي ورث عنه بيته الخالي 

في جغبوب وعقاره المال�سق له. وبموت هذا الأخ، انقر�ست اأ�سرة ذلك الرجل الذي وثق 

د ال�سنو�سي«.
ّ
به ال�سي
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الف�سل ال�سابع

الولئم والأدوية

من  عّدة  اأ�سكال  وهناك  كبير.  حّد  اإلى  جغبوب  في  ين 
ّ
ال�سنو�سي الزعماء  كرم  ظهر  لقد 

والم�سيف،  ال�سيف  من  كلٍّ  لمنزلة  وفقًا  تختلف  البدو،  اأهل  بين  معروفة  والكرم  ال�سيافة 

في  بلدة  اأو  واحة  في  �سيفًا  حّل  اإذا  الم�سافر  فاإّن  والمنا�سبات.  للظروف  وفقًا  وكذلك 

ذلك  ينزل  ول  العي�ص.  �سروريات  من  اإليه  يحتاج  وما  قافلته  رجال  معه  حّل  ال�سحراء، 

الم�سافر في نزل اأو في دار �سديق، واإّنما يّتخذ له مقامًا منفرداً، فين�سب خيامه ويقيم فيها، 

فه، كما حدث لي في جغبوب وجالو والُكفرة. فاإذا حّل 
ّ
او ي�سكن في دار تو�سع تحت ت�سر

�سيف على المدينة اأظهر كبارها كرم ال�سيافة نحوه، فدعوه اإلى تناول الغداء اأو الع�ساء في 

منازلهم، اأو اأر�سلوا اليه الطعام في خيامه اأو داره. و�ساأ�ستفي�ص في و�سف كرم البدو عندما 

اإقامتي في جالو. ففي هذه  الكالم عن  اإلى  ق 
ّ
اأتطر اإلى منازلهم، وذلك حين  اأحداً  يدعون 

المدينة، دعاني قرابة خم�سة ع�سر من اأعيان المدينة، كّل بدوره. اأّما في جغبوب، فقد اأبدوا 

اأو  ثالثة  ل�سيفه  البدوي  تمتّد �سيافة  داري. وقد  اإلى  الطعام  اأنواع  باإر�سال  الكرم  لي ذلك 

�سبعة اأيام، وفقًا لمنزلة ال�سيف والم�سيف. وقد حدث بعد و�سولي اإلى جغبوب بب�سعة اأّيام 

ل فَتيان في الثالثة ع�سرة والخام�سة ع�سرة من عمرهما، وهما �سيدي اإبراهيم و�سيدي  اأن تف�سّ

د اأحمد المقيم الآن في الحجاز، والذي كان الو�سي 
ّ
اأبناء ال�سي اأ�سغر  محيي الدين، وهما 

د اإدري�ص، فاأظهرا نحوي من الكرم ما ترك لدي اأثراً جمياًل جداً. فقد و�سل اإلى 
ّ
على ال�سي

داري بدوّي ومعه عبدان يعانيان قّلة الطعام، وقّدما لي اأنواعًا مختلفة من الأطعمة، فوجدتني 

 باأدب واحت�سام ل 
ّ
م�سّطراً اإلى تذّوق ما ل يقل عن ع�سرين �سنفًا. وجل�ص ممّثل عن م�سيفي

يمّد يده اإلى �سيء، في حين اأّنني تذّوقت قلياًل من كّل �سنف، وظّل هو يقّدم لي ما يجعلني 

ا�ستهر  التي  البراع�سة  قبيلة  اإلى  البدوي  هذا  وينتمي  الطعام.  تناولي  اأثناء  ويحادثني  را�سيًا 

رجالها باأّنهم الطبقة الراقية من اأهل ال�سحراء، وامتازوا بطول القامة وجمال الخلقة وعّزة 
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باأ�سرها.  قبيلة  برجال  انفرد  ولو  بال�سيف،  الإهانة  يقابل  البرع�سي  فاإّن  وال�سجاعة،  النف�ص 

البدوي ترعيانني، والعبدان يقومان بخدمتي. ولكثرة ما  اأتناول الطعام وعينا هذا  جل�ست 

ة التي مالأت 
ّ
ُقّدم لي من اأ�سناف متنّوعة، ل�سُت اأدري اإن كان باإمكاني تعداد الألوان ال�سهي

الأطباق، ولكّني اأذكر اأّن ذلك لم يخُل من جميع اأ�سناف الّلحم والخ�سر والفطائر. وُيذكر 

اأ�سا�ص حياة  ي�سّكل  الذي  الخراف  البدوي، خ�سو�سًا لحم  اأنواع طعام   
ّ
اأهم الّلحم من  اأن 

اإح�سارها   
ّ
يتم التي  الّلحوم  اإل بتقديم  اإذا لم يكن م�سافراً. ول تكتمل �سيافة نزيله  البدوي 

اأّل يجّهز  لتناول الطعام نحر له �ساة، والعادة  اأحداً  اأن يدعو  البدوي  اأراد  فاإذا  ي�سًا له.  خ�سّ

�سيئًا اأو يذبح ذبيحًا، حّتى يح�سر ال�سيف فيرى بنف�سه اأّن كّل �سيء قد اأعّد له وحده. وقد 

يطلب رّب الدار من �سيفه �سّكينًا يذبح بها ال�ساة حّتى يوؤّكد له اأّنه يقدم له كّل اأنواع الكرم. 

ويظهر كرم البدوي في كثرة األوان الأطعمة التي يقّدمها ل�سيفه، فاإّن الطعام في ال�سحراء هو 

اأهم مظاهر الكرم، وهو في تلك المناطق النائية كّل ما يتحّدث به النا�ص.ولم تخُل اإقامتي في 

جغبوب من حادثتين اأظهرتا لي اأّن ال�سرق والغرب، على الرغم من اأنهما يختلفان في نواٍح 

كثيرة، يت�سابهان في بع�ص الميول. واأولى هاتين الحادثتين م�سحكة، والثانية ل تخلو من 

العاطفة والفكاهة. كنُت قد اأمرت رجالي األ يرّدوا اأحداً يق�سدني في طلب دواء، فجاءني 

اأحد الإخوان ال�سنو�سيين يطلب دواء ل�سعاله، فاأعطيته زجاجة من ال�سراب الخا�ص لمداواة 

فائدة كبيرة، ما  اأفادته  تناولها  التي  اإّن الجرعات الأولى  قائاًل  ال�سعال. وجاءني بعد يومين 

 ان�سرف. وكان 
ّ
دفعه اإلى اإفراغ ما في الزجاجة، وطلب مني اأن اأعطيه زجاجة اأخرى ومن ثم

الإخواني زجاجة  �سيدي  اإذا طلب  اأعجب  هازئًا: »ل   وقال 
ّ
اإلي فالتفت  اهلل حا�سراً،  عبد 

يتعافى«. لكي  بطعمه ل  ليتلّذذ  ي�سربه  الرجل  ذلك  واإّن  لذيذ،   
ّ
�سهي ال�سراب  فاإّن  اأخرى، 

الأطفال  اأّن  باإنكلترا  اإقامتي  اأثناء  لحظُت  فطالما  ذلك،  في  محقًا  كان  اهلل  عبد  اأن  واأظّن 

تدفعهم  لكن  �سحيحًا،  الأمر  يكن  لم  واإن  ال�سعال،  من  ي�سكون  اأنهم  لآبائهم  يوؤّكدون 

اأمام البدو باأّني اأحمل  اإلى ذلك حالوة الدواء وطيب مذاقه. وقد اعتاد رجالي اأن يفخروا 

ال�سهو  من  جارية  به  ليعالج  دواء  عن  ي�ساألني  فتى،  عّلة.فجاءني  لكّل  الدواء  حوائجي  بين 

والن�سيان. فاأجبته اأّني راأيت، بعد تجاربي العديدة في كثير من اأنحاء الأر�ص، اأّن منع الخدم 

الثانية، فكان  الحادثة  الرمال.اأّما  في  الغو�ص  الماء من  منع  يقّل �سعوبة عن  الن�سيان ل  من 

بطالها رجلين يختلفان كثيراً عن بع�سهما البع�ص: جاءني عبد اأحد الإخوان ي�ست�سيرني في 
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 �سخ�سيًا. في 
ّ
ه اإلي

ّ
، حيث ل ي�سعه اإل اأن ي�سر

ّ
د ح�سين، اأن يعر�سه علي

ّ
ده، ال�سي

ّ
�سيء كّلفه �سي

الواقع، اإّن اآداب البدو تق�سي األ يذكر فرد ما زوجته اأمام غيره، بل اأن ل يذكر امراأة ل يعرفها 

د الت�سريح به. جاءني ذلك الخادم 
ّ
المتحادثان.  اأّما العبد فيمكنه اأن يقول ما تاأبى كرامة ال�سي

ده واثق اأن ذلك العقم 
ّ
دي عاقر، واإّن ذلك يوؤلم زوجها كثيراً، واإّن �سي

ّ
فقال: »اإّن زوجة �سي

 حديثه حّتى 
ّ
لن ُيزال اإل با�ستخدام الأدوية التي اأحملها من عجائب علم الغرب«.وما كاد يتم

تذّكرُت اأيامي الأخيرة في اأك�سفورد، فتذكرُت خادمًا في الجامعة كان لطيفًا ولكّن �سديد 

اأ للعودة اإلى م�سر، وبعد اأن ا�ستجمع كّل 
ّ
الحياء.ذات يوم، جاءني ذلك الخادم، وكنُت اأتهي

للح�سول  م�ساألة  عن  اأ�ساألك  اأن  دي 
ّ
�سي يا  �سمحت  »اإذا  �ساألني:  يفّكر،  بما  ح 

ّ
لي�سر جراأته 

على م�ساعدتك. فاإّن زوجتي عاقر، والطبيب عاجز عن مداواتها ولي�ص لديه ما يقترحه، فاإذا 

عدت يا �سيدي اإلى بلدك الذي �سمعُت اأنه يحتوي على اأدوية عجيبة توؤثر في كل �سيء، فمن 

ف�سلك ابحث لي عن دواء للحبل واأر�سله اإلي، ع�سى اأن يرزقنا اهلل ولداً. ول اأخفي عليك يا 

دي اأني ل اأوؤمن بال�سحر، ولكّنني ا�ستنفدُت الحيل كّلها لحّل هذه الم�سكلة«. وبعد اأن 
ّ
�سي

راأيُت ذلك الرجل من�سغل البال وهو ي�سكو لي هّمه، لم ي�سعني اإل اأن اأجيبه بجدًّ وعطف اأّني 

 قبل 
ّ
�ساأفعل ما اأنا قادر عليه. ولم تدعني الحاجة بعد ذلك اإلى البحث عن مطلبه، لأّنه توفي

ة باليول جميعهم. تذّكرت 
ّ
بة بين طالب كلي

ّ
اأن اأعود اإلى اأك�سفورد، تاركًا وراءه ذكرى طي

ده. واأتتني 
ّ
كّل ذلك وذلك العبد منتظر، ولكن لم ي�سعني اأن اأبطئ في اإعطائه ما طلب ل�سي

الّلبن المرّكز،  اأقرا�ص  فكرة للخروج من هذا الماأزق، فاأعطيُت الخادم ن�سف زجاجة من 

العبد،  وان�سرف  الم�سكلة.  تحّل  منها حّتى  ات 
ّ
حب ثالث  تتناول  دة 

ّ
ال�سي يجعل  اأن  واأمرته 

ففّكرت في الم�سادفة الغريبة بين هاتين الحادثتين. فهناك في اأك�سفورد، اأهاب علم الغرب 

اإيجاد دواء للحمل، وهنا في جغبوب  اأعيت تجاربه ال�سبل في  ة، وقد 
ّ
بقّوة ال�سرق الروحي

طلب ال�سرق م�ساعدة العلم الغربي، بعد اأن �ساقت به الحيل في العلوم الروحانية. وهكذا 

يظّل ال�سرق والغرب معتقدين في قّوة المجهول العجيبة.وطالت اإقامتي في جغبوب، ولكّن 

الجمال.  م�ساألة  في  التفكير  ين�سياني  لم  وب�سا�ستهم  البدو  بلطف  وتمّتعي  الهادئة  عي�ستي 

اإلى جميع المناطق المجاورة كي يطلبوها، ورفعُت الأجر  وفي هذا الإطار، بعثُت الر�سل 

 لي بعجزه 
ّ
اأقر د ح�سين م�ساعدته ولكّنه 

ّ
لأ�سحابها، ولكن من دون جدوى. و�ساألُت ال�سي

د اإدري�ص 
ّ
ة اإلى ال�سي

ّ
ده، يحمل اإ�سارة برقي

ّ
عن القيام باأّي خدمة لي. واأر�سلُت ر�سوًل اإلى �سي
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في م�سر اأعلمه فيها بحيرتي واأطلب منه الم�ساعدة، ولكّن ال�سبل كانت م�سدودة. واأخيراً، 

�سيوة  اإلى  تركت جالو  قد  قبيلة »زوّي« كانت  قافلة من  الأمل، و�سلت  منافذ  �ُسّدت  وقد 

�سعيًا وراء البلح، فكانت راغبة في تاأجير اإبل القافلة. بيد اأّن اأ�سحابها لم يرغبوا في العودة 

من دون البلح الذي ق�سدوا �سراءه.وفي نهاية الأمر، وجدُت طريقة لحملهم على التنازل عن 

دي ح�سين، اأّن الأوامر �سدرت من الحكومة الم�سرّية 
ّ
جمالهم. لقد اأعلمتهم، بوا�سطة �سي

بمنع رجال قبيلة »زوّي« من الدخول اإلى الأرا�سي الم�سرية حّتى يح�سم النزاع بينهم وبين 

القبيلتين  ثاأٍر متحّكم بين رجال  النزاع الذي ن�ساأ عن  اأولد علي المقيمين في م�سر، ذلك 

اإلى م�سر غير مي�سور، فلم يبَق اأمامهم، وقد  اأّن ال�سفر  منذ ب�سع �سنين.وراأى رجال القافلة 

اأتوا، فكان ذلك ما ق�سدت، والذي �ساعدني  اإل العودة من حيث  احُتجزوا في جغبوب، 

اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي وكتاب  الم�سرية،  الحكومة  باأوامر  اإخبارهم  هو  اإبلهم  بتاأجير  اإقناعهم  على 

د ح�سين لهم، بال�سافة اإلى وعدي لهم باأجر باهظ، اأُجبرُت على دفعه نظراً 
ّ
وا�ستمالة ال�سي

ة البي�ساء.
ّ
لحاجتي اإلى جمالهم. وانتهت تلك الأيام ال�سعيدة التي ق�سيتها تحت ظالل القب

اأّيام القلق للرغبة في  ة البي�ساء، وكذلك 
ّ
اأيّام الهدوء والتفكير والتاأّمل في ظّل القب وانق�ست 

ال�سفر والبحث عن ممّهداته، فيّممت وجهي نحو الغرب متوجهًا اإلى جالو في 22 فبراير 

بعد اأن اأقمُت في جغبوب 34 يومًا كاملة.



71

الف�سل الثامن

زوابع الرمال يف طريق جالو

تركُت جغبوب في يوم من خير الأيام التي جرت عادة البدو اأن يتفاءلوا بها. كان ذلك 

اليوم يومًا عا�سفًا. وكانت الريح تع�سف بالرمال. وكان العرب يعتبرون اأن القافلة التي تبداأ 

رحلتها في جّو عا�سف يكون ن�سيبها التوفيق وحّظها جيداً. واإّني ل�سديد العتقاد اأّن العرب 

ابتدعوا هذه الفكرة قديمًا ليتقبلوا 

الحياة التي يعي�سونها يوميًا، وير�سخوا اإلى ما ت�سّطرهم اإليه طبيعة ال�سحراء، واإّل اأ�سبح 

البدوي كالم�سري اأو ال�سوداني اإذا قال اإّنه يحّب ال�سفر في يوم م�سم�ص، اأو »الإيكو�سي« 

قد  عادي  اأمر  ال�سحراء  في  الرمال  فزوابع  يوم ممطر.  في  ال�سفر  تمنى  اإذا  )ال�سكوتلندي( 

يلقاه مجتازها في اأّي مكان وزمان، على اأنها تجربة �ساّقة ومحنة قا�سية، يعاني الإن�سان هوًل 

�سديداً في احتمالها. يطلع

وتتب�سم  اآتية،  بالريح  ي�سعر  اأو  بعا�سفة  ينذر  مّما  خال  والجّو  �سافية  وال�سماء   ال�سباح 

 وقت قليل 
ّ
ك القافلة فِرحًة طروبًا. ول يلبث اأن يمر

ّ
 بالرحيل، فتتحر

ّ
ال�سحراء لنا ونحن نهم

اأن  ي�ستّد من دون   
ّ
ثم الرمال  ُيعرف م�سدره، يم�سي هم�سًا فوق  حّتى يهّب ن�سيم عليل ل 

 ينظر الإن�سان اإلى وجه ال�سحراء، فاإذا 
ّ
ن�سعر بذلك، واإلى هذا الحّد ل ننزعج من هبوبه. ثم

راً غريبًا، واإذا بذّرات الرمال ترتفع قلياًل وتدور كاأّنها بخار يت�ساعد 
ّ
ر تغي

ّ
�سطح الأر�ص قد تغي

من ثقوب لمتناهية في اأنابيب مّدت تحت ذلك ال�سطح. وتتاأّجج ثورة الرمال �سيئًا ف�سيئًا 

ل لالإن�سان اأّن �سطح ال�سحراء كّله يرتفع طاعًة لقّوة دافعة 
ّ
كلما ا�ستّدت الرياح، اإلى حّد يخي

رافعة من تحته. 

ات 
ّ
الأرجل والركب والأفخاذ. وتت�ساعد حب في�سيب ق�سب  الح�سى ويتناثر،  ويتطاير 

 يمالأ الغيم ال�سماء 
ّ
الرمال الراق�سة على الأج�سام حّتى تلطم الوجه وتدور فوق الروؤو�ص. ثم
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فال يرى الب�سر اإل اأ�سباح الجمال القريبة منه. وتثور الطبيعة حتى ليخيل للمرء كاأّن في الجّو 

ة ت�سّب العذاب لطمًا وقذفًا ولدغًا. وخير لمن تدهمه الزوبعة اأن تهّب الريح من 
ّ
قوى خفي

البقاء مفتوح العينين،  األيم، وفوق ذلك لي�ص بو�سعه  ورائه، لأّن لطم الرمال لوجهه عذاب 

 اأعظم 
ّ
 وبالء، اإل اأّن فقدان الطريق �سر

ّ
ول يج�سر على اأن يغم�سهما، فلدغ حبات الرمال �سر

وبالء اأكبر. ولح�سّن الحّظ، فاإّن الريح تهّب في عوا�سف متالحقة تراوح بين ثالث واأربع، 

الم�سافر  يدير  العا�سفة،  هبوب  وعند  المباركة.  ال�سكينة  من  ثواٍن  ب�سع  عا�سفة  كّل  وتتبع 

وجهه ويّتقي الرمال بطرف كوفيته، ويكاد يم�سك عن التنّف�ص حّتى تحّل فترة من ال�سكون، 

ة الثانية.
ّ
فيك�سف عن وجهه ويلقي نظرة �سريعة ليرى الطريق، ويعّجل بالتاأّهب للهب

الرمال،  في  المدوية  والهبات  العوا�سف  تلك  في  ينفخ  عاتيًا  هائاًل  �سيطانًا  هناك  وكاأّن 

 الآذان، وكاأّن هذا 
ّ
فيجعلها تتطاير فوق روؤو�ص الم�سافرين. ويدوّي في الف�ساء �سوت ي�سم

ال�سوت من يد ذلك ال�سيطان التي ت�سرب باأ�سابع قوّية خ�سنة �سربات متنا�سقة على اأوتار 

�سيره،  في  يندفع  اأن  اإل  الم�سافر  ي�سع  الرمال، ل  تبداأ زوبعة  الحرير. وعندما  م�سدودة من 

تتكّد�ص  اأم رجاًل،  اأم جماًل  ال�سيء عموداً  ذلك  اأكان  �سواء  ثابتًا،  �سيئًا  اأ�سابت  اإذا  فالرمال 

حوله حّتى ت�سبح ركامًا. 

بالموت. وقد تظّل  ب 
ّ
يت�سب فالتوقف قد  ئ عذابًا واأهواًل، 

ّ
ال�سير يخب اإذا كان  وبالتالي، 

اأن تتابع التقّدم  اأو �سّت، ول يمكن للقافلة  اأ�سّدها لمّدة خم�ص �ساعات  زوبعة الرمال على 

دت 
ّ
تمر واإذا  تخطئه.  ل  حّتى  اأمامها  الطريق  و�سوح  على  ال�سديد  الحر�ص  مع  اإّل  عندئٍذ 

العا�سفة وا�ستّدت، فاإّن الإبل ت�سبح في و�سع تكاد فيه غير قادرة على التقّدم، ولكّن غريزتها 

تجعلها تتوّقع الموت اإذا ما توقفت عن ال�سير. ويتجّلى ذكاوؤها الغريزي عندما يبداأ هطول 

المطر فت�ست�سعر عدم الخطر فتقف بغتة اأو ترقد.

وطعامه  ثيابه  وتغطي  الإن�سان  يحمله  �سيء  كّل  فتخترق  الرمل  ذّرات  العا�سفة  وتدفع 

 بها الم�سافر 
ّ

وحوائجه واآلته العلمية، وكاأنها تبحث عن مواطن ال�سعف لتنفذ اإليها، فيح�ص

اأيما  فتوؤذيه  جلده  م�ساّم  اإلى  الدقيقة  الرمل  ذّرات  تنفذ  وقد  وي�سربها.  وياأكلها  ويتنّف�سها 

اأذى.ويعرف البدوي خ�سائ�ص هذه العوا�سف، فيحيط بها علمًا كّل غريب عن ال�سحراء. 

يقول البدو اإّن الريح التي تنذر بالعا�سفة تهّب خالل النهار اأو ت�ستكين مع غروب ال�سم�ص، 
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والعا�سفة ل تهّب في ليلة مقمرة، ول تثور بين الع�سر والم�ساء. ولكن، في رحلتنا اإلى جالو، 

تعر�سنا  الليل، كما  بهيًا خالل  القمر يطل  العوا�سف حين كان  ثارت  ا�ستثناءات،  �سادفتنا 

لزوابع بداأت قبل الفجر واأخرى ثارت بعد الغروب بزمن طويل. وقد واجهتنا عوا�سف بين 

الع�سر والمغرب، حّتى لم نعد نميز الفارق في �سوء النهار بين الع�سر والمغرب. وتنوعت 

العوا�سف الّتي تعر�سنا لها، فكانت منها ال�سعيفة ومنها القوية، ومنها ق�سيرة الأمد اأو طويلة 

الهبوب، ومنها العوا�سف الثائرة في النهار واأخرى القائمة في الليل.

هذه هي حال ال�سحراء في �سّدتها وق�سوتها، في غ�سبها وثورتها، غير اأّنها ل تلبث اأن 

تك�سف لنا عن وجهها الجميل، وتظهر لنا ب�سورة جديدة من �سورها ال�ساحرة. فقد يحدث 

في الم�ساء اأن نكون في �سراع هائل مع اأكوام الرمال المتطايرة، وفجاأة ت�سكن الريح كاأّنها 

القمر  ويطلع  ي�ستقر،  �سباب  كاأّنها  الدقيقة  الرمل  حبات   
ّ
ت�ستقر  

ّ
ثم لالأمر،  فامتثلت  اأُِمرت 

اأكانت  الذي يغمر نواحيها.  الباهت  ال�سحرّي  ال�سحراء �سكاًل جديداً تحت �سوئه  فتاأخذ 

هناك زوبعة ثائرة منذ برهة كادت تودي بحياة القافلة؟ من ي�ستطيع اأن يتذكر ذلك؟ اأيعقل 

اأّن هذا الف�ساء الهادئ البديع كان قا�سيًا منذ قليل؟ من ي�ستطيع اأّن ي�سّدق ذلك؟ وبالفعل لم 

تكن رحلتنا اإلى جالو �سهلة، فقد كانت زوابع الرمال ت�سايقنا با�ستمرار، وبلغت في بع�ص 

 
ّ
ت�سطر كانت  الرمل  من  بكثبان  مليئًا  الطريق  من  الثاني  الجزء  وكان  الخطر.  حّد  الأحيان 

وم�سّقة  فكري  اإجهاد  من  ج 
ّ
التعر هذا  يتطّلبه  ما  مع  لتجّنبها،  متعرج  ب�سكل  القافلةلل�سير 

اء ثورة الزوابع التي ينجم عنها تطاير الرمال 
ّ
كبرى لتّتبع البو�سلة. وقد ازداد الأمر �سعوبة جر

في عيون رجال القافلة. وعلى الرغم من ذلك، تابعنا ال�سير مجّدين، وكانت لنا �ساعات لهو 

و�سرور اأثناء هذه المرحلة، على الرغم مما عانينا من اأذى الرمال. فالذاكرة ل تن�سى ليالي 

الحديث  فيبداأ  الع�ساء.  بعد  ال�ساي  اأقداح  نتناول  النار،  حول  فيها  نجتمع  كّنا  التي  الفرح 

ب ال�سيخ الكبير، فيما األ�سنة النار المتراق�سة تنعك�ص على لحيته ال�سعثاء التي غزاها 
ِّ
رفيقنا ُمَغي

ال�سيب، وهو يق�ّص علينا ف�سوًل من تاريخ قبيلة زوّي، اأّيام كان جّده يق�سد واداي لمحاربة 

قبائل ال�سود ويغنم الجمال والعبيد.

قام برحلته  ابن عّمه حين  الّذي جناه  الطائل  الربح  باأخبار  الرفيق �سالح وي�سّلينا  ويتبعه 

الأخيرة اإلى واداي حيث لم يحارب اأحداً، بل جاء منها بالجلود وري�ص النعام والعاج، التي 
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، وكان 
ّ
باعها في اأ�سواق برقة. وكنُت اأحّب �سماع اأغنية من اأغاني العرب. فاأطلبها من علي

�ساعراً وخطيبًا لأخت ح�سين الّذي يعك�ص جمال وجهه جمال اأخته. وكانت تّتجه اأنظار 

ب وكاأّنه ي�ستاأذنه في تلبية طلبي، وهو من�سغل عّنا ب�سبحته، متعّمداً عدم 
ِّ
 اإلى عّمه ُمغي

ّ
علي

اللتفات اإلى مجرى الأمور الجديد، لأّن ال�سيخ البدوّي ل يليق بوقاره اأن ي�ستمع اإلى اأغاني 

ان. ولكّن احترامه لي دفعه اإلى الموافقة وعدم ترك المجل�ص، وكان 
ّ
الحّب من �سغار ال�سب

 ب�سوت خافت: »غنِّ للبيك ما دام يحّب اأغاني البدو«. فيبداأ علي بالغناء ب�سوته 
ّ
يقول لعلي

ب بين 
ِّ
ات �سبحة ال�سيخ ُمغي

ّ
الرخيم الذي تحمله اأجنحة ن�سيم الليل العليل، بينما تتهالك حب

ده.
ّ
اأ�سابعه منتظمة متوافقة، كاأّنما ل ي�سغله �ساغل عن النقطاع لأداء فرو�ص تعب

:
)1(

 فيقول
ّ
ويغّني علي

ّ
َم�سيت اأغّني وكلُّ الرجال التفتوا لي�ستمعوا اإلي

اإّنها َخ�سرة التي تبعث الأغنية في روحي

وجنتاها حمراوان كالدّم ال�سائل، نحيلة وم�ستديرة كالق�سب

لي�ست �ساّبة كثيراً ولي�ست عجوزاً كثيراً

اإذا التقيتها في الطريق، �سوف اأتمايل لها، كعلم بالدي المرفرف

وي�سكت علي لبرهة، فال اأدري اأّي ال�سيئين اأ�سرع انحداراً، اأخيالي في طريقه البعيدة اأم 

 يغّني علي:
ّ
ب بين اأ�سابعه؟ ثم

ّ
ات �سبحة ُمغي

ّ
حب

يا نرج�ص الب�ستان، ريٌق ع�سل فوق اأ�سنان من العاج،

كاللبوة التي ترك�ص خلف طريدتها

ين غيري
ّ
هل تقبلينني اأو اأّنك تحب

بطنك كال�سوط الرقيق ومرقد �سدرك كالجّنة

الحّب ل ُيخفى، والقدر بيد اهلل

)1(  حوا�سي هذه الأغنية تركتها كما و�سعها الموؤّلف. )المترجم(
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 من الغناء، ت�سود ال�سكينة القافلة بالكامل، ول يخترق هذا الهدوء 
ّ
        وعندما ينتهي علي

اإيقاعها  ر 
ّ
ات ال�سبحة التي تغي

ّ
�سوى اأزيز النار الخامدة وال�سوت المتنا�سق المنبعث من حب

ات. 
ّ
 اأ�سرعت في اإطالق الحب

ّ
ب توقّفت بغتة ومن ثم

ِّ
ب�سورة وا�سحة لأّن اأ�سابع ال�سيخ ُمغي

وكاأّن هذا ال�سيخ اأراد األ ي�سعرنا بتوقّفه عن الت�سبيح، غير اأّن الذي �سغله عن الت�سبيح تحليق 

خياله في �سماء الما�سي الذي كان فيه �ساّبًا مغرمًاً. ومن يدري ما اإذا كان كّل جال�ص بيننا 

ه.
ّ
عا�سقًا، ومن ح�سن حّظه اأّنه لم يكن يحمل �سبحة تف�سح �سر

فيها  يوجد  ناحية  فاخترقنا  يوم،  �سفر  جغبوب  عن  تبعد  وهي  �سالمة،  اأبي  بئر  واجتزنا 

بقايا غابة متحّجرة، وكنا ن�سادف خالل �سيرنا قطعًا كبيرة من الأحجار قائمة كاأّنها اأعالم 

في الطريق. وكانت هذه ال�سخور، منذ اأجيال بعيدة، اأ�سجاراً نامية. اإل اأن عوامل الطبيعة 

نقلتها من مملكة 

المتحّجرة.  الأخ�ساب  متناثرة من  قليلة  الجماد. وكانت هناك قطع  اإلى مملكة  النبات 

غير اأن معظمها كان مدفونًا تحت الرمال، بينما بِقيت القطع الكبيرة منها ظاهرة، لأن من 

يرفعه. ومن  اأن  عليه  الأعالم  �ساقطًا من هذه   ويجد علمًا 
ّ
يمر كّل من  اأّن  ال�سحراء  عادات 

القوافل على تلك  لتدّل  الجديدة  الدروب  ال�سخور في  اأكوام من  اأن تو�سع  اأي�سًا  العادات 

الدروب. 

 اإن�سان ب�سجرة اأو �سجيرة، عّلقت عليها خرق من ثياب، فال بّد من 
ّ
وقد يحدث اأن يمر

اأن ي�سيف اليها �سيئًا من حوائجه، فيكون تكّد�ص هذه الأ�سياء دلياًل على وجود اأ�سجار في 

اأمر  �سابق  زميل  بمرور  فال�سعور  ال�سير.  موا�سلة  على  الم�سافرين  ما ي�سّجع  الدرب،  هذه 

ينع�ص قاطع ال�سحراء في ظّل ذلك ال�سكون ال�سامل والف�ساء الممل بت�سابه مناظره. اأ�سف 

ة، بل العثور على هيكل عظمي لم�سافر ق�سى  اإلى اأّن روؤية روث الجمال وعظامها المبي�سّ

 عين الماّر بها لكونها توؤّكد له مرور قافلة على تلك الطريق من قبل.
ّ
في الطريق، ي�سر

وبعد مغادرتنا جغبوب بوقت قليل، عثرنا على علم مغاير لأعالم الطريق الماألوفة. وكان 

ذلك عبارة عن اأكوام �سغيرة من الرمل كاأّنها بيوت النمل ممتّدة تعتر�ص ال�سبيل، وي�سّمى 

هذا الَعَلم َعَلم »بو الظفر«، وهو في الواقع رمز لعادة بدويّة طريفة. فالمتعارف عليه اأّنه اإذا 

 به من قبل، فعلى الم�سافرين الجدد اأن ينحروا �ساة 
ّ
ت قافلة بهذا العلم، وكان فيها من مر

ّ
مر
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ينتبه  لم  الظفر«. وفي حال  العادة بعادة »بو  به من قبل. وا�سُتهرت هذه   
ّ
للم�سافر الذي مر

ههم اإليه من �سبقهم باأن يتقّدموا 
ّ
�سالكو هذه الطريق للمرة الأولى اإلى اأداء هذا الواجب، نب

�سرخوا  تجتازها  اأن  القافلة  اأو�سكت  اإذا  حّتى  طريقها،  في  الرمل  اأكوام  وين�سروا  بالقافلة 

الماألوفة.  الماأدبة  وتقام  ال�ساة  وينحرون  رفقاوؤهم،  فينتبه  الظفر«  »بو  الظفر«،  »بو  قائلين 

رت  هوؤلء. وح�سّ بين  من  قبل وكنت  من  الطريق  تلك  يعبروا  لم  كثيرون  قافلتنا  في  وكان 

العّدة قبل رحيلي من جغبوب: 

فا�ستريت �ساة كي اأنحرها لمن تقّدمني في اجتياز تلك الطريق من اأفراد القافلة. وبالتالي 

لم يكن رفاقي بحاجة اإلى تكدي�ص اأكوام الرمل في طريقي وتنبيهي اإلى هذه العادة الطريفة.

وقد حالفنا الحّظ في هذه الرحلة، فوجدنا مراعي لجمالنا على طول الطريق حّتى و�سلنا 

اإلى جالو. وقد وقع لنا اأحيانًا اأننا حدنا عن الطريق الم�ستقيم للو�سول اإلى البقاع المع�سبة، 

ولكّننا كّنا نوفق دائمًا في اإيجاد ما ترعاه اإبلنا. والجدير بالذكر اأن ثالثة اأنواع من الأع�ساب 

للجمال،  ت�سلح طعامًا  اأوراق ل  فالبلبال عبارة عن عو�سجة ذات  النواحي.  تنمو في هذه 

ت بجوع �سديد. 
ّ

ها الإبل عادة اإل اإذا اأح�س
ّ

وهي ل تنمو اإل على مقربة من الآبار ول تم�س

وفي هذه الحال، ُيخ�سى عليها من المر�ص اإذا لم يراقبها اأ�سحابها مراقبة دقيقة. وال�سمران 

اأ�سّد �سواداً و�سلوعها �سمراء ت�سلح  اأوراقها  البلبال، ولكن  عبارة عن عو�سجة اأخرى ت�سبه 

اأّما  ة. 
ّ
ب�سهي عليها  ُتقبل  التي  للجمال  ال�سجيرة طعامًا جيداً  هذه  وتعتبر  وهي جاّفة.  وقوداً 

ي�سل  رقيقة  اأوراق  ذات  �سجيرة  وهي  الن�سا،  في�سمى  ال�سجيرات  هذه  من  الثالث  النوع 

ارتفاعها اإلى علّو قدم، وهي �سالحة لأكل الجمال. وفي ف�سل ال�ستاء، تنمو هذه ال�سجيرات 

جغبوب  بين  الم�سافة  قطع  على  البدوّي  ل يقوى  ولذلك  المطر.  من  القليل  يهطل  حيث 

وجالو في ف�سل ال�سيف، ما لم يكن قد حمل معه علفًا لإبله. 

وو�سلنا اإلى بئر »عزيلة«، وهي اأّول بئر بعد بئر اأبي �سالمة، في اليوم العا�سر من رحيلنا 

ة. وقد اأمكننا 
ّ
عن جغبوب. وَعلم هذه البئر عبارة عن اأ�سجار قليلة واأدغال �سغيرة مخ�سر

اأن ن�سل اإلى الماء العذب بعد اأن اأزلنا الرمال عن جوانب البئر، ولكّننا لم ن�سرب منها كثيراً 

بيومين، �سارفنا على  البداية. وبعد ذلك  اإّن مذاقها لم يكن في عذوبة ما �سربناه في  حيث 

الو�سول اإلى واحة جالو، ولم نكد نقترب من الواحة حّتى اندفع اإلينا ر�سول جاء لمقابلتنا 
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د 
ّ
ين، الذي اأمره ال�سي

ّ
حاماًل خطابًا من �سيدي محّمد الزروالي، وهو من الإخوان ال�سنو�سي

اأ القوم لمقابلتنا 
ّ
اإدري�ص اأن يرافقنا اإلى الُكفرة. وطلب مّني الر�سول اأن اأحّط رحالي حّتى يتهي

د اإدري�ص قد اأخبر رجال جالو عند مغادرتها قبل 
ّ
بما يليق من الحفاوة والإكرام. وكان ال�سي

ذلك ب�سهرين اأّنني قادم اإليهم، واأمرهم اأن يح�سنوا وفادتنا. وقد انتظر اأهل المدينة و�سولنا 

رنا الطريق اإلى الُكفرة. ون�سبنا الخيام على مقربة 
ّ
فترة طويلة، واإذ تاأخرنا عليهم ظّنوا اأننا غي

من المدينة. وبعد ذلك ب�ساعات قليلة جاءنا جمع من البدو ووقفوا �سّفًا طوياًل مهيب الهيئة 

ة، وهي اإحدى القريتين الّلتين تكّونان جالو. وتقّدمنا نحو القوم، 
ّ
على طول طريق قرية اللب

، وكان مع رجالي من الذخيرة ما 
ّ
ونحن في اللبا�ص الأجمل والذي يليق بهذا اللقاء الر�سمي

وهو  قدربوه،  ال�سنو�سي  �سيدي  و�سافحُت  القوم  من  الترحيب.واقتربت  لطلقات  يكفيهم 

القائمقام  بنا  رّحب  واأ�سرافها.  جالو  مجل�ص  اأع�ساء  �سافحُت  كما  المنطقة.  تلك  قائمقام 

التي و�سعت  الدار  فق�سدُت  المدينة  دخلنا   
ّ
ثم مرّحبين.  النار  رجالي  واأطلق  عليه  فرددُت 

الع�ساء  وتناولت  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي الف�سيل  و�سيدي  اأع�ساء مجل�ص جالو  وا�ستقبلُت  في، 

ّ
بت�سر

دي الزروالي في و�سع الخطط 
ّ
دي قدربوه ال�سنو�سي، كما ق�سيُت الم�ساء اأناق�ص �سي

ّ
مع �سي

لرحلتنا اإلى الُكفرة.
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الف�سل التا�سع

يف واحة جالو

اأقرب  من  كيلومتراً   240 م�سافة  على  تقع  برقة، وهي  واحات   
ّ
اأهم من  واحة  ُتعّد جالو 

نقطة من �ساطئ البحر الأبي�ص المتو�سط وراء جدابيا، وعلى م�سافة 600 كيلومتر من الُكفرة 

تلك  جميع  في  البلح  من  ة 
ّ
كمي اأكبر  تنتج  التي  الواحة  وهي  مبا�سرًة،  في الجنوب  الواقعة 

محا�سيل  طريقه  عن  ُت�سّدر  الذي  المنفذ  هي  جالو  فاإّن  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  الجهات. 

واداي ودارفور بعد مرورها بالُكفرة. 

و�سفها  ولقد  الُكفرة،  اإلى  الأخرى  الجهات  من  اإر�ساله   
ّ
يتم ما  كّل  بجالو   

ّ
ويمر هذا 

د الب�ساري، وهو من كبار �سيوخ قبيلة المجابرة، فقال: »اإّن ال�سحراء بحر وجالو ثغر 
ّ
ال�سي

المهدي  كان  اأيّام  عامًا،  ثالثين  نحو  منذ  اأوّجها  في  المدينة  هذه  كانت  وقد  البحر.  ذلك 

ة، فكانت ترتادها اأ�سبوعيًا قوافل موؤلّفة من مائتين اإلى 
ّ
يتخذ الُكفرة مركزاً للطائفة ال�سنو�سي

تتنّقل بين جالو وجهات الجنوب. ولكن هذه الحركة تراجعت في خالل  ثالثمائة جمل 

وتتاأّلف  البلح.  مو�سم  اأيّام  ال�سيف  في  ثانية  الزدهار  اإلى  تعود  اأّنها  بيد  زرتها.  التي  الأيام 

ة وتتناثر اأ�سجار النخيل بين هاتين 
ّ
جالو من قريتين تف�سلهما م�سافة ميل، وهما العرق واللب

على  اأوجلة  نخلة.وتقع  األف  مئة  الناحية عن  نخيل هذه  يقل عدد  القريتين وحولهما، ول 

م�سافة اثني ع�سر مياًل من غرب جالو، وهي الواحة القديمة التي قال عنها هيرودوت اإّنها 

�سهيرة ببلحها. وفي اأوجلة، يوجد قبر عبد اهلل ال�سحابي الذي ُعرف باأّنه كان كاتب النبي 

محمد Q. وهذه الواقعة م�سكوك في �سّحتها، و�سحة اأّن النبي  قد اّتخذ كاتبًا ا�سمه 

عبد اهلل ال�سحابي، واأّن هذا ال�سحابي هبط �سمال اأفريقيا، واأن هنالك قبراً لرجل بهذا ال�سم 

في اأوجلة. ويروون اأّن ال�سنو�سي الكبير وجد جّثة �سيدي عبد اهلل ال�سحابي مدفونة في ناحية 

ه 
ّ
بعيدة، وراأى في بع�ص اأحالمه روح ذلك الج�سد النائي تقول له: »اأخرج ج�سدي من مقر

و�سعه على جمل، وحيثما يقف بي الجمل ابِن لي �سريحًا«. واأطاع ال�سنو�سي الكبير الأمر 
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و�سافر بالجّثة حّتى و�سل اأوجلة، وعندها وقف الجمل بغتة واأبى اأن يتقّدم في �سيره، فاأقيم 

�سريح في مكان وقوف الجمل.

الإخوان  وكبار  ة 
ّ
ال�سنو�سي الأ�سرة  واأع�ساء  ة 

ّ
ال�سنو�سي الطائفة  موؤ�ّس�ص  اأن  النا�ص  ويعتقد 

ة غريبة، ي�سّميها البدو 
ّ
د المهدي قوى خفي

ّ
ة ومعرفة بالغيب. وكان لل�سي

ّ
يملكون قّوة خفي

ة عنه قائاًل: »كرامات«، وقد اأخبرني اأحد الإخوان في جغبوب بق�سّ

بهذه  المهدي  يفاتح  يكد  ولم  جغبوب،  في  العلم  يطلب  جاهٌل   
ٌّ

اأعرابي المهدي  جاء 

اأر�سه في غيابه، فراأى  يتعّهد  اأن مو�سم الزرع قد حّل واأن لي�ص له من  الم�ساألة حّتى تذّكر 

العلم. وق�سد  يعود لطلب  الح�ساد،  ينتهي مو�سم  بلده وعندما  اإلى  اأن ي�سافر  المنا�سب  من 

د المهدي ليوّدعه قبل �سفره. فدخل غرفته وجل�ص منتظراً حّتى يبداأ المهدي الحديث 
ّ
ال�سي

كما جرت العادة. وتغافل المهدي عنه للحظات، فغلب على البدوّي النعا�ص وغفا قلياًل، 

 ا�ستيقظ على �سوت المهدي الخافت يقول له: »الآن هداأ بالك وارتاحت نف�سك لأّنك 
ّ
ثم

البدوّي لأّنه راأى في تلك  ئت لك على ما ير�سيك«.وبالفعل، هداأ بال 
ّ
اأّن الأمور هي تعلم 

الإغفاءة الق�سيرة حلمًا، تمّثل له فيه اأخوه يحرث الأر�ص ويبذر ال�سعير. وا�ستطرد المهدي 

في حديثه فقال: »�ستكون �سيفنا و�ستتلّقى العلم عندنا، واأ�ساأل اهلل اأن يهديَك �سواء ال�سبيل 

يرعانا جميعًا  رحيم  اهلل  واأّن  كما �سئت،  اأمورك  �سارت  كيف  راأيت  فقد  �سيئًا،  تخف  ول 

بعين عنايته«.

اإلى  اأّيام الح�ساد، وعاد بعد ذلك  اإّل  اإلى بلده  اأقام الرجل في جغبوب ولم يعد  وهكذا 

اأخاه يبذر  اأن روؤياه قد تحّققت في دار المهدي حين راأى  اأحد الإخوان  فاأخبر  جغبوب، 

الحبوب في اأر�سه، ا�سافة اإلى اأّن قطعة الأر�ص التي راآها تزرع في منامه، كان يجري فيها 

ة اأخرى، قال فيها:  العمل في الوقت نف�سه الذي �ساهد فيه الروؤيا. واأخبرني حاكم جالو بق�سّ

د المهدي، فاأ�ساأنا 
ّ
»كنت م�سافراً مع جماعة من الرفقاء من بنغازي اإلى جغبوب لزيارة ال�سي

اأقّل   
ّ
اإلي تقدير موقع بئر على الطريق و�سعرنا ب�سيق �سديد لقّلة الماء. وحّل الم�ساء فالتفت 

رجال القافلة رغبًة في زيارة المهدي، وقال: »اأما وقد اأح�سرتنا لزيارة ذلك الرجل، التقي 

ذي الكرامات، هال �ساألته اأن ير�سل اإلينا ما يبّل ريقنا، اإن كان فيه من التقوى وال�سالح كما 

تقول«.
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د المهدي ا�ستيقظ من نومه ونادى عبدين من 
ّ
وفي تلك الليلة، حدث في جغبوب اأّن ال�سي

عبيده واأمرهما اأن يقوما في الحال ويحمال الزاد والماء على خم�سة جمال واأن ينطلقا اإلى 

ال�سحراء وي�سلكان الطريق التي اأ�سار اإليها، فال يقفان حّتى يلتقيا بقافلة في الطريق. وبالفعل، 

م�سى العبدين في طريقهما والتقيا بقافلتنا وقد اأ�سرف رجالها على الهالك«. ول يزال بين 

رجال الطائفة اإخوان قدماء يخ�ساهم اأع�ساء الأ�سرة ال�سنو�سية اأنف�سهم، خوفًا من تاأثير قواهم 

ة. ومن بين هوؤلء الرجال، اأذكر رجاًل يعي�ص في الُكفرة، وكان �سابقًا من بينالإخوان 
ّ
الخفي

في زاوية ببرقة. فاأح�سر اأحد البدو غنمه لت�سرب من البئر القريبة في الزاوية، ف�سرد بع�سها 

واأكل ال�سعير في قطعة الأر�ص المجاورة للزاوية. واأنذر الإخواني ذلك البدوّي اأن يوقف 

ينوي  كان  ولكّنه  الإخواني.  لأوامر  �سيمتثل  اأنه  البدوّي  فاأظهر  الزرع،  اإتالف  عن  غنمه 

فيقرارة نف�سه اأن يطلق غنمه في الزرع، واأطلقها في غفلة من الإخواني. وخرج هذا الأخير 

من الزاوية وراأى الغنم تفّتك بال�سعير، ف�سّب عليها اللعنة قائاًل: »اأهلك اهلل الغنم التي تاأكل 

ة من مزرعة الزاوية.
ّ
زرع الزاوية«. ويقول رواة هذه الق�سة اإّنه لم تخرج نعجة حي

واإّنما  ة 
ّ
الزمني ل�سلطتهم  لي�ص  ين، 

ّ
ال�سنو�سي اأ�سرة  يخ�سون  الأيّام  هذه  اإلى  البدو  يزال  ول 

 اإذا �سّب لعنته على اأحد ظّل 
ّ
ة التي يعتقدون اأنها موجودة فيهم. فاإّن ال�سنو�سي

ّ
للقّوة الروحي

طول عمره خائفًا متوّقعًا اأن ي�سيبه مكروه، وقد يتحا�ساه اإخوانه واأهله حّتى ل ينالهم اأذى 

د المهدي 
ّ
مما ي�سيبه. ومن الموا�سيع المعروفة في هذا المجال مو�سوع رئي�ص كتبة ال�سي

الذي يعي�ص الآن في الُكفرة ن�سف م�سلول، وقد زرته فراأيته �سعيداً را�سيًا رغم عجزه عن 

كان  اإن  وال�سّك،  العتقاد  بين  يترّدد  وهو  ف�ساألني،  اأخرى،  ة 
ّ
مر راأيته   

ّ
ثم تحريك ج�سمه. 

اأما  الأمل.  اأفقده  اأن  اأرد  لم  الإجابة لأّني  ي�سفيه من مر�سه. وترّددت في  �سيء  اأدويتي  بين 

هو فقد راأى ذلك في عيني، فلم يترك لي الوقت الكافي للرّد عليه، وقال: »لقد كتب اهلل 

اأ�سافر �سماًل فلم  اأن  المهدي  د 
ّ
ال�سي اأمرني  الواقع،  الذنب ذنبي. ففي  فيه وكان  اأنا   ما 

ّ
علي

اأقَو على ع�سيان اأمره، ولكّني اأردُت اأن اأتخّل�ص من تلك الرحلة بعد اأن و�سلُت اإلى �سيدي 

كنُت  اإن  الرحلة،  متابعة  من  باإعفائي  رّده  وجاء  المر�ص.  مّدعيًا  اإليه  فكتبُت   ،
)1(

الهّواري

فيها  اأزال  ول  الُكفرة،  اإلى  ال�سلل وحملت  اأ�سابني  التالي  اليوم  وفي  اّدعيت.  فيما  �سادقًا 

)1(  �سيدي الهواري هي اإحدى �سواحي مدينة وهران في الجزائر.
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ة اأخرى  حّتى الآن، وكان ذلك منذ خم�ص وع�سرين �سنة«. وقد اأخبرني حاكم جالو بق�سّ

اأوجلة وع�سفت  في  �سديدة  قائاًل: »قامت عا�سفة  فروى  الكرامات،  في  نتناق�ص  كّنا  حين 

د عبد اهلل ال�سحابي، فاأح�سر العبيد لرفع الرمال المتراكمة على 
ّ
الرمال حّتى غّطت قبر ال�سي

 رائحة 
ّ
القبر. وبينما كان هوؤلء دائبين في مهّمتهم، دخل الحاكم الغرفة التي بها المقام ف�سم

بخور قويّةـ ونادى اأحد العبيد ف�ساأله ما اذا كان اأحد اأ�سعل بخوراً، فاأنكر الرجل. ول يزال 

ة، حتى لو لم يكن هناك اأي بخور في 
ّ
 تلك الرائحة الزكي

ّ
زائر هذه الغرفة اإلى يومنا هذا ي�سم

نواحيها«.

ال�سحراء  في  التجارة  في  رائدة  تعتبر  التي  »المجابرة«  البدوّية  القبيلة  وُتعّد جالو مركز 

الذين  �سخ�ص  الألفي  اأكثرية  ولكن  زوّي.  قبيلة  رجال  بع�ص  جالو  في  تجد  كما  الليبية، 

يقيمون فيها هم من »المجابرة«. ولهوؤلء ميل غريب للتجارة، فاإّن الرجل منهم يفخر باأّن 

اأباه مات فوق �سرج جمله كما يفخر ابن الجندي باأّن اأباه مات في ميدان القتال. وكانت 

ال�سنو�سي،  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي وبين  اليطالية  ال�سلطات  بين  بجالو  اإقامتي  اأيام  متوّترة  العالقات 

فمنعوا اإر�سال الب�سائع من بنغازي وغيرها من ثغور برقة اإلى البالد الداخلية، ولذلك ارتفعت 

اأثمان الب�سائع ارتفاعًا �سريعًا في مدن ال�سحراء كجدابيا وغيرها. و�سمع تّجار المجابرة من 

اأهل جالو بحالة التجارة في مناطق ال�سمال، وكان معهم ب�سائع كثيرة من م�سر فلم يترّددوا 

روا وجهتهم و�ساروا �سماًل بدًل من اأن ينحدروا جنوبًا، 
ّ
في ال�ستفادة من هذه الفر�سة، وغي

اإلى م�سر   عادوا ب�سرعة 
ّ
ثم اأرباح وفيرة.  وباعوا ب�سائعهم في جدابيا، ما �سمح لهم بجني 

في  الأثمان  ارتفاع  بين  فقارنوا  جالو،  اإلى  بها  وعادوا  اأخرى  ب�سائع  يطلبون  والجنوب 

 اختاروا منهما ال�سوق حيث تزدهر تجارتهم ب�سكل اأو�سع.
ّ
جدابيا والُكفرة، ثم

واأعجب ما في ال�سحراء �سرعة انتقال الأخبار، على الرغم من طول الم�سافة التي تف�سل 

بين بلد واآخر. فاإّن الم�سافة بين جالو وجدابيا م�سير خم�سة اأّيام، وبين جالو والُكفرة م�سير 

نحو خم�سة ع�سر يومًا، مع اأّن القوافل ل ت�سير ب�سرعة كبيرة. واأعتقد اأن التحليل ال�سحيح 

الجمال،  خطوات  مع  ت�سير  فالأخبار  ن�سبي،  ال�سحراء  في  �سيء  كّل  اأّن  هو  الأمر  لهذا 

وكذلك كّل ما عداها. واإن ا�ستهر تجار المجابرة بالتفّوق على غيرهم في مجال التجارة، 

فاإن لقبيلة »زوّي« ما يدعو اإلى الفخر. والمناف�سة بين هاتين القبيلتين تحتدم من وقت لآخر 
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وفقًا للظروف. واأفراد قبيلة »الزوّي« مح�سودون من جميع قبائل برقة لأّن منهم علي با�سا 

ين. وعلي با�سا جندي ماهر، 
ّ
د اإدري�ص في المرتبة بين ال�سنو�سي

ّ
العابدية، وهو الذي يلي ال�سي

د اإدري�ص ومو�سع ثقة عنده. وقد تحدثنا في جالو، ذات ليلة بعد تناول 
ّ
وكان �سنداً قوّيًا لل�سي

الع�ساء، عن المناف�سة بين »زوّي« وباقي القبائل. فناق�ص �سيدي �سالح، وهو من �ساللة النبي 

ب الزروالي، وهما من قبيلة »زوَي«، في 
ِّ
 ول ينت�سب لأّي قبيلة في برقة، مع رجلي ُمغي

»قد  وقال:  راأ�سه  هّز  لقبيلتهما،  المفرط  المدح  منهما  �سمع  اأن  وبعد  المناف�سة.  تلك  �ساأن 

ب، ولكّنهم ل يخافون الإن�سان، والويل 
ِّ
يكون تاريخ »الزوّي« مجيداً كما يقول �سيدي ُمغي

�ص لقافلتهم اأو ي�سطو على خيامهم«. 
ّ
لمن يتعر

 
ّ
ثم الُكفرة ومن  في  اإلى مركزنا  اأتى  اإذ  المهدي  د 

ّ
ال�سي باركنا  لقد   وقال: 

ّ
اإلي التفت   

ّ
ثم

اختفى منها«. والالفت اأّنه لم يقل كلمة »مات« لأّن ال�سنو�سيين ل يتفّوهون بكلمة موت، 

اأّن  بينهم  ال�سائع  اإّن  حيث  عبارات،  من  ي�سبهها  وما  »اختفى«  كلمة  ي�ستخدمون  واإّنما 

المهدي لم يمت واأّنه يهيم في نواحي الأر�ص حّتى يعود اإلى رجاله اأهل ال�سحراء. واأحّب 

د المهدي لأّنه نقل مركز حركة الطائفة اإلى الُكفرة، وبنى 
ّ
�سيوخ ال�سنو�سيين اإلى الزوّي ال�سي

ة الم�سجد التي هي اأجمل مظاهر تلك المدينة ومحّط فخرها.
ّ
فيها قب

العداء  ي�سمرون  »زوّي«  قبيلة  اأفراد  اأّن  عّدة  تجارب  بعد  اأدركُت  اآخر،  �سياق  وفي 

ال�سريف  الأزهر  في  العالم   
ّ
التقي الرجل  ذلك  ابن  الم�سلم  واأنا  لحظُت،  فقد  لالأجانب. 

ًا 
ّ
د اإدري�ص، اأنهم غير را�سين عن اإقامتي في الُكفرة. وبان لي ذلك جلي

ّ
ومو�سع ثقة عند ال�سي

حين �سمعُت اأّن اأحدهم تمّنى لو اأّنني اأغادر الُكفرة اإلى الأبد واأل اأعود اإليها. ولكن، وعلى 

الرغم من معرفتي بهذا النفور، ل اأظّن اأّن في ا�ستطاعتي اأن اأجد رجاًل اأكثر قدرة على قطع 

ال�سحراء، واأكثر معرفًة بطرق ال�سير فيها، من اأفراد هذه القبيلة الذين كّونوا جزءاً من قافلتي. 

فقد كان الزروالي، وهو مثال الزوّي ال�سحيح، اأمتع رفيق لي في ال�سفر، واأحّق اأفراد القافلة 

باعتمادي عليه وثقتي به. ويجري في عروق البدوي في برقة دّم العرب الذين اجتازوا �سمال 

القبائل الأخرى، يحافظ  الرغم من اختالطه برجال  الأندل�ص، وعلى  اأفريقيا مّتجهين نحو 

قوانين  فيها  تف�سل  ين 
ّ
ال�سنو�سي عند  القتل  فجريمة  القديمة.  العربية  تقاليده  من  الكثير  على 

اأن يتداخل الإخواني في الخ�سومات وي�سلح المتخا�سمين في ما  ة. والعادة  البدو الخا�سّ
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بينهم. فياأخذ القاتل و�سيخًا من �سيوخ قبيلته ويق�سد خيام المقتول فين�سب خيامه على مقربة 

 ياأخذ بيده 
ّ
 يتقّدم مع القاتل اإلى اأفراد اأ�سرة القتيل قائاًل: »ها هو قاتل رجلكم«. ثم

ّ
منها، ثم

اإيّاه فافعلوا به ما ت�ساوؤون«. فيكون الجواب عادُة:  وي�سيف: »هذا قاتل ولدكم، اأ�سّلمكم 

مقدار  ت�سوية  في  ذلك  بعد  الإخواني  ياأخذ   
ّ
ثم ورحمته«.  عدله  عليه  واأنزل  اهلل  »�سامحه 

الِدَية، وهي في غالب الأحيان تكون ثالثة اآلف ريال وعبد يكون معروف الثمن في �سوق 

الرقيق. ويعود لأقارب القتيل حّق الختيار بين قب�ص المال اأو اأخذ قيمته جماًل وغنمًا وما 

اإليها من حوائج البدو. فاإن اختاروا المال، ُيدفع على اأق�ساط تجري من �سنة اإلى ثالث �سنين، 

الثاأر   التفاق على ذلك وينتهي الأمر. وقد يحدث في اأحوال نادرة، واإذا كان طلب 
ّ
ويتم

ة قبيلة القتيل اأن 
ّ
م�ستحكمًا بين رجال القبيلتين، اأن يرف�ص قبول الدية. ويعني ذلك اأّن في ني

تقتل قاتله اأو اأحد اأقاربه اأو راأ�سًا من روؤو�ص قبيلته.

ول  البع�ص،  ببع�سهم  الختالط  في  الحريّة  فلهم  العذارى  وخطيباتهم  البدو  ان 
ّ
�سب اأّما 

اأن يتزّوجها، فيق�سد  تحجب المراأة اإل في الأ�سر الكبيرة. ويختار ال�ساب الفتاة التي يريد 

اأي�سًا. وبعد  اإليه، خرجت وراحت تغني له  خيامها ويغّني لها من �سعره، فاإن مالت نف�سها 

من  مجموعة  مع  اإليها  يعود   
ّ
ثم التفاق،   

ّ
تم اإن  المهر  ويدفع  اهلها  ال�ساب  يق�سد  ذلك، 

اأ�سحابه وياأخذها اإلى داره تحيط بهما الفر�سان المتبخترة، وتدوي فوق روؤو�سهم طلقات 

البدو  لأّن  الدماء،  ب�سفك  قبيلتيهما  بين  الأمر  فينتهي  حبيبته  الحبيب  يخطف  البنادق.وقد 

 العقد وفقًا لل�سرع 
ّ
يعتبرون من يخطفحبيبته �سارقًا. ويجري الإخواني عقود الزواج، ويتم

الإ�سالمي ال�سريف. ويعتمد الزواج عند العرب في �سّن مبكرة على نمو الفتاة، وفي غالب 

الأحيان تتزّوج الفتاة في �سّن الثالثة ع�سرة اأو الرابعة ع�سرة، ويتزّوج ال�ساب في �سن ال�سابعة 

ولكن  اأكثر،  اأو  اثنتين  من  الزواج  ي�ستطيع  البدو  من  قادر  هو  ومن  الع�سرين.  حتى  ع�سرة 

اتها 
ّ
ل على �سر اأمر تدبيرها، وُتف�سّ دة الدار وبيدها 

ّ
الزوجة الأولى في هذه الحال تبقى �سي

ان كثيرين 
ّ
ة. وقد �سمعت ب�سب

ّ
بمن فيهن اأقربهّن اإلى زوجها في كّل ما يتعّلق بال�سوؤون المنزلي

ة 
ّ
�سحي بعيني  وراأيت  م�ستحياًل،  ًا 

ّ
حب ظّل  حبهم  اأّن  غير  بفتيات،  الوله  حّد  اإلى  اأغرموا  قد 

ومتنا�سق  القامة  طويل  نحياًل،  وكان  دواًء  ي�ساألني  بدوي  �ساب  جاءني  الحّب.  �سحايا  من 

 وقال: »اأريد دواء يعيد اإلي ال�سّحة«.ف�ساألته مم ي�سكو، فهّز براأ�سه قائاًل: 
ّ
الأع�ساء، فتقّدم اإلي

رتني، بيد اأّنني اأعطيته بع�ص اأقرا�ص مرّكزة من الّلبن، 
ّ
»اهلل اأعلم«. وكان في هيئته غرابة حي
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واأمرته اأن يتناول منها ثالثًا كّل يوم.وما كاد ال�ساب يم�سي حّتى دخل رجل م�سّن وجل�ص 

 قال: »وهبك اهلل ال�سّحة وجعل ال�سفاء على يديك، لقد ق�سدك ابني ُم�ست�سفيًا 
ّ
القرف�ساء، ثم

اإّنه ي�سكو  اأخبرك عن بع�ص ما ي�سعر.  واأعطيته الدواء، فهل تدري ما عّلته؟ لقد جئُت كي 

�سعفًا و�سداعًا قا�سيًا، واإذا جّن الّليل هجر النا�ص والتجاأ اإلى الوحدة، وقد يق�سي طوال الّليل 

منفرداً مع ال�سحراء«.فقلُت لل�سيخ: »لقد اأعطيُت ابنك ما اآمل اأن يخّفف عنه بع�ص اآلمه«.

فاأجاب، وفي �سوته رّنة حزن: »ال�سفاء من عند اهلل، غير اأّنني اأعلم الطريق اإلى �سفائه، ولكّن 

له«.  يزّوجاها  اأن  اأبواها  داءه، فهو يحّب غادة رف�ص  الوقت  ي�سفي  األ  الأقدار كتبت عليه 

فقلُت له: »ولم ل ت�سعى في �سبيل التوفيق بينهما، وقد عرفت ما هو �سبب داء ابنك؟«

 فاأجابني ال�سيخ: »لقد فات الآوان، فاإّن الفتاة تزّوجت. ويعلم اهلل انها ت�سكو داء ابني، 

نظراً لبعد الم�سافات«. 

 قام وترك خيمتي والحزن يمالأ عينيه ويظهر ال�ست�سالم في م�سيته.
ّ
ثم

اأّنه مولع بحّب غانية، وهي مولعة  له  فتى وذكر  اأّنه جاءه  الإخوان  اأحد  لي  ولقد روى 

باب  يفتح  وهذا  الهرب،  اإلى  واإيّاها  �سيعمد  اأّنه  وذكر  رف�ساه.  اأبويها  ولكّن  ه، 
ّ
بحب كذلك 

م�ساء  كّل  بال�سرع  بالتظاهر  لحبيبته  يوعز  باأن  عليه  الإخوان  فاقترح  اأ�سرتيهما.  بين  الثاأر 

بين القوم بقدرته على  اأ�ساروا به. وكان هذا الأخ م�سهوراً  عند غروب ال�سم�ص، وكان ما 

ه. فراح ي�سف لها الو�سفات 
ّ
مداواة العلل والأمرا�ص. فجاء اأهل الفتاة اإليه يطلبون عونه وطب

لهم  فقال  الأهل.  �سبر  عيل  الحال، حّتى  بطبيعة  ال�سرع  من  ت�سفى  اأن  دون  من  المختلفة 

الأخ: »لم تنفع حيل الطّب مع الفتاة، ولم يبَق اإل اأن اأ�ستمّد من حول اهلل وقّوته ما يكون فيه 

 اأ�سعها على و�سادتي اأثناء نومي 
ّ
ال�سفاء، فاعطوني بع�ص مالب�سها اأقراأ عليها اآيات واأدعية ثم

التالي، قال لهم: »لقد راأيت  الروؤيا. وفي اليوم  به  اأخبركم بما تو�سي  ال�سباح  الليلة، وفي 

اأن تعقدوا عقدها على  اأطلب منكم  اأن  الروؤيا  اأو�ستني  اأعلم بما فيه الخير. لقد  حلمًا واهلل 

 �سيغته، فاإذا انق�سى اأ�سبوع من دون اأن 
ّ
)فالن(، وفي اليوم نف�سه �ساأكتب حجابًا، اأُلهمت اإلي

ي�سيبها ال�سرع، زّوجوها منه واإل اأجبروه على طالقها اأ�ساف: »هذا �سبيل �سفائها الوحيد، 

واإل بقيت طول حياتها م�سابًة بال�سرع«.فاأطاع اأهلها ما اأمرهم به الأخ وتزّوجا.
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في  جماًل  اأجد  اأن  جغبوب،  في  قبل  من  الحال  كانت  كما  جالو،  في  اأ�ستطع  ولم 

ة 
ّ
المر هذه  حيرتي  ت�سايقني  ولم  واحداً.  يكن  لم  الحالتين  في  ال�سبب  ولكّن  انتظاري. 

عمر  �ساحبها  وكان  الجمال،  اأجر  على  اّتفقت  كنُت  فقد  ال�سابقة،  ة 
ّ
المر في  ح�سل  كما 

العاقل ل  البدوّي  فاإّن  اإبله من مراعيها.   ال�ستعداد لالنطالق عند عودة 
ّ
اأتم اأبو حليقة على 

اإلى  قبل رحيلها. والمرحلة  ن�سراً  ي�سبعها علفًا  اأن  بعيدة من غير  تقطع مرحلة  يدع جماله 

الُكفرة طويلة وخالية من كّل مرعى، وت�سطر الجمال في قطعها اإلى الكتفاء بالبلح الجاف. 

تاأخذ كفايتها  الجاف موؤذ لكبد جماله، وبالتالي يدعها  البلح  اأّن  الجمال  ويدرك �ساحب 

اأن  اإلى مرعى قريب واأمر رعاتها  اإبله  اأر�سل  قد  اأبو حليقة  ال�سير. وكان  قبل  الأع�ساب  من 

يح�سروها في اليوم المحّدد. ولكن الإبل لم تظهر في الموعد المّتفق عليه. وعجبت لذلك 

 ان�سغل بالي في اليوم الثاني، وتمّلكتني الحيرة في اليوم الثالث، خ�سيًة 
ّ
في اليوم الأّول، ثم

�سيئًا من ذلك لم يح�سل، فقد ظهرت في  اأفلتت من رعاتها. ولكن  الجمال قد  اأن تكون 

اأجر  ابو حليقة بخم�سة وثالثين جماًل مقابل  لل�سير. ولقد حظي  تمامًا  ًة 
ّ
متاأهب الرابع  اليوم 

جنيهًا  ع�سر  اثني  بين  يتراوح  بثمن  منها  الجمل  اأ�ستري  اأن  با�ستطاعتي  كان  اأّنه  باهظ، مع 

وثمانية ع�سر، بينما طالب اأبو حليقة في الجمل الواحد ثالثة ع�سر جنيهًا ون�سف جنيه اأجراً 

اإلى ب�سة في واداي. وكان ا�ستئجار الجمال  اأ�سهر التي ي�ستغرقها ال�سفر  اأوالثالثة  لل�سهرين 

اأن�سب لي لأّن امتالكي الإبل يحّملني م�سوؤولية �سالمتها طوال الطريق، وي�سّطر رجالي اإلى 

النقطاع لالهتمام بها نظراً لأمانتهم ورغبتهم في نجاح الرحلة. ولكّن مرافقة اأبي حليقة 

ورجاله لجماله مّهدت �سبيل العناية بها وال�سهر عليها طوال الطريق. فاإّن اأبا حليقة لم يغفل 

لحظة عن الهتمام بجماله، فكان يخّفف اأحمال ال�سعيف منها اأو المري�ص. وظّل م�سغوًل 

اأهدافي.وفي ظّل  بما بذلت من مال في �سبيل تحقيق  اآبه كثيراً  بها حّتى نهاية الرحلة، فلم 

هذه الأجواء، كنُت بحاجة كذلك لوجود اأولئك الأربعة الذين ان�سرفوا لخدمتي ورافقوني 

اإلى خم�سة  من القاهرة وال�سّلوم و�سيوة، وهم عبد اهلل واأحمد وحمد واإ�سماعيل بال�سافة 

د محّمد 
ّ
اآخرين، وهم الدليل ال�سنو�سي اأبو ح�سن و�سعد الأوجلي وحمد وفرج العبد وال�سي

حليقة  اأبي  مع  وكان  الُكفرة.  اإلى  بمرافقتي  واأمره  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي ل  تف�سّ الذي  الزروالي 

في  الواقعة  تيب�ستي  في  الرّحالة  العبيد  من  وهم  التبو،  قبيلة  من  وخم�سة  وجّمالن  ولده 

الأّول  وكان  القافلة،  رئي�سي  الزروالي  د 
ّ
وال�سي اهلل  عبد  وكان  واداي.  من  الغربي  ال�سمال 
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مكلفًابحرا�سة الحوائج والموؤن والثاني تعّهد الهتمام بالرجال والجمال. والحّق اأقول اإّن 

الإن�سان في رحلة �سحراوّية.وكّنا في حاجة  ي�سحبهما  اأ�سلح رفيقين  الرجلين كانا  هذين 

اإلى مالب�ص، وبع�ص اأنواع من الأطعمة، وفي عوز �سديد اإلى الأحذية، فاإّن الحذاء البدوي 

الخالي من الكعب، وهو اأف�سل الأحذية لل�سير على الرمال، هو كّل ما ت�سل اإليه يد ال�سائح 

كّل  على  فكان  الطريق،  في  رتقه  اإلى  �ساحبه  وي�سّطر  ب�سرعة  يتلف  ولكّنه  ال�سحراء.  في 

مّنا اأّن يجّهز الجلود الالزمة لرتق حذائه حّتى ي�سل اإلى الُكفرة. ووجدُت في جالو �سانع 

اأحذية معروفًا، وهو حميدة الذي لقيته منذ �سنتين في الُكفرة، فا�ستدعيته واأعطيته الأحذية 

الّتي �سنعها ذلك الوقت، وكان ل بّد من ترقيعها. ففرح كثيراً عندما طلبت منه اإ�سالحها. 

وكان حميدة رجاًل مهيب الطلعة، يظّن من يراه اأنه قا�ص اأو ع�سو مجل�ص على الأقّل. وقد 

واإ�سالح  لرجالي،  اأخرى  اأحذية  و�سنع  الخم�سة،  اأحذيتي  رتق  في  ليعمل  داري  اإلى  اتى 

 اأقّدم له كوبًا من 
ّ
ه كثيراً اأن اأدعوه للغداء ثم

ّ
�سروجنا وغيرها من الحوائج الجلدية. وكان ي�سر

ال�ساي. وذات يوم، عند تقديم ال�ساي له، راح ي�سعل بقّوة ومن دون تقّطع، فاأ�سفقت عليه 

 من وراء كوب ال�ساي وقال ب�سوته الخافت: »اإّن ال�ساي الذي تقّدمه 
ّ
اء دائه. فنظر اإلي

ّ
جر

ال�سفاء في غيره«. ولم تخَف عّني هذه  اأجد  البيك، ول  دي 
ّ
�سي يا  ال�سعال  ي�سفيني من  لي 

قبل مغادرتي جالو.وا�ستريُت مالب�ص لرجالي،  ال�ساي  القليل من  اللطيفة، فمنحته  الإ�سارة 

د 
ّ
ال�سي عبد  وهو  كاجا،  علي  واأخبرني  ماء.  وثماني حاويات  ووقوداً  و�سعيراً  وزيتًا  و�سمنًا 

في، ف�سكرته 
ّ
ده اأمر بو�سع مخازنه تحت ت�سر

ّ
 ووكيله الأمين في جالو، اأّن �سي

ّ
اإدري�ص ال�سفي

جزيل ال�سكر، غير اأّنني لم اأ�ستهلك اأّي �سيء منها. فقد تركت م�سر مزّوداً بكّل ما اأحتاج 

اإليه، واأنا اأعرف اأّن ما لديهم يحتاجون اإليه اأ�سّد احتياج لتعّذر الح�سول عليه في ال�سحراء. 

وق�سيت في جالو ع�سرة اأّيام في تح�سير العّدة لرحيلي، وفي قبول دعوات م�سايخ العرب 

ورّد هذه الدعوات والنقطاع اإلى اأعمالي العلمية. وكانت الماآدب التي اأقيمت لي غايًة في 

اإظهار كرم البدو، فتناولت الع�ساء في اليوم الأول في دار ال�سنو�سي قدربوه، حاكم جالو. 

وفي اليوم التالي، تناولت الغداء عند الب�ساري، وهو اأكبر تّجار المجابرة واأ�سهرهم، ووقف 

ت دعوة 
ّ
في خدمتنا مع اأبنائه اأثناء تناول الطعام كما تقت�سي عادة البدو. وفي اليوم الثالث، لبي

ب. وبعد الغداء، 
ّ
اإلى الغداء من اأع�ساء المجل�ص، و�ساركني فيه الزروالي وعلي كاجا وُمغي

من ال�سنو�سي  فاأطلعني على خطابات  ال�سنو�سيين،  تاريخ  القا�سي حول  مع  اأجريت حديثًا 
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الكبير وابنه المهدي. وجاء الع�ساء في هذا اليوم عند الحاج فرحات، وهو من كبار تّجار 

وفي  اهلل.  وعبد  ب 
ّ
وُمغي كاجا  وعلي  والزروالي  الحاكم  فيه  و�ساركني  كذلك،  المجابرة 

اليوم الرابع، تناولت عند الحاج علي بالل المجبري غداًء، اأ�سرُت في مفّكرتي اإلى اأنه كان 

جيداً جّداً )واأّنه ح�سره الجمع المعتاد(. وجاءني الحاج علي من عند الحاج �سعيد، وهو 

من تّجار »المجابرة« اأي�سًا. وفي اليوم التالي، تناولت الغداء في دار الحاج غريبل. اأما في 

الم�ساء، فوقع لي حادث من اأهم حوادث ال�سيافة التي حظيُت بها، وات�سح لي كرم البدو 

باأجلى مظاهره حين دعتني ف�سيالت ن�ساء الأ�سرة ال�سنو�سية اإلى تناول الع�ساء.

د اإدري�ص 
ّ
ة، بينهّن زوجة ال�سي

ّ
وفي جالو، كانت تقيم ن�ساء كثيرات من الأ�سرة ال�سنو�سي

بقليل،  جالو  اإلى  و�سولي  بعد  وذلك  الكريمات،  دات 
ّ
ال�سي هوؤلء   

ّ
اإلي اأر�سل  وقد  واأخته. 

ال�سحراء ل  نبيالت  لأن  الماألوف  على  الم�ساألة خارجة  وُتعتبر هذه  الع�ساء.  اإلى  ليدعوني 

مدعو  غير  اأّنني  اأدركت  الحال،  وبطبيعة  الغرب.  ن�ساء  تفعل  كما  للرجال،  الولئم  يقمن 

لتناول الع�ساء مع هوؤلء الن�ساء، ولكّنني قّدرت هذا العطف من ناحيتهن، فقبلُت دعوتهّن 

دار  اإلى  لمرافقتي  المحّدد  الوقت  في  والحاكم  الزروالي  د 
ّ
ال�سي وجاءني  �ساكراً.  را�سيًا 

ال�سيافة، وكانت دار الحكومة في عهد الأتراك. فدخلنا اإلى غرفة ف�سيحة تنبعث منها رائحة 

ة، وينت�سر فيها نور �سعيف من �سراج نحا�سي فاخر و�سموع كثيرة، يلقي اأ�سّعته 
ّ
البخور الزكي

 حريرية، فير�سل عليها اأ�سواء بهيجة.
)1(

النديّة على ما في الغرفة من �سّجاد ثمين وطناف�ص

دات الأ�سرة ال�سنو�سية، فاأ�سرف 
ّ
دة من �سي

ّ
دي �سالح، وهو زوج �سي

ّ
ولقد قام باإكرامنا �سي

اأّن قّدم الينا من  اإلينا ما لّذ وطاب من طعام و�سراب. وبعد  على مجموعة من العبيد قّدموا 

فغ�سلنا  النحا�ص  من  بجرن  العبيد  جاءنا  البدو،  لعادة  وفقًا  الأطعمة،  واأ�سناف  اأنواع  كل 

 تناولنا ثالثة اأكواب ال�ساي المعتادة، وُر�ّست علينا قطرات الورد، واأطلق البخور 
ّ
اأيدينا ثم

 رئي�ص العبيد باحت�سام وهم�ص في اأذني �سائاًل اإن كنت اأحّب اأن 
ّ
. وبعد ذلك تقّدم اإلي

ّ
الزكي

اإ�سطوانات للمطربين   وي�سمعني بع�ص 
)2(

اأ�سمع �سيئًا من الأغاني، فيدير لي »الفونوغراف«

ما  ولكن  رفقائي،  اأغ�سب  ذلك  يكون  وقد  لطفه.  له  �ساكراً  فاأبيُت  الم�ساهير،  الم�سريين 

)1(  ِب�ساط يوناني.

ا بالغراموفون( هو اأقدم جهاز ا�سخدم لت�سجيل وا�ستعادة ال�سوت. )المترجم( )2(  الفونوغراف )يعرف اأي�سً
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الفاخر  الغرفة ذات الأثاث  اإلى الرف�ص هو رغبتي في ال�ستمتاع بوجودي في تلك  دفعني 

والجّو المعّطر، واإطالق العنان لخيالي بعيداً عن �سخب المدن في نواحي ال�سحراء وفي 

حياتها البدوية، والإ�ستنا�ص اإلى روحها التي ت�سيع في نف�سي الخالية المنفردة.

وانطبعت ذكرى هذه الليلة الفريدة في خيالي لما راأيته من جمال المكان، واأح�س�ست 

بالبعد عن العالم وبلذة ال�ستمتاع ب�سيافة �سريفات البدو، اللواتي اختفين عن عيني، وهّن 

يخدمنني ويظهرن نحوي من دلئل الكرم والرعاية. وحّملت رئي�ص العبيد اأجّل تحياتي اإلى 

ال�سحراء  انطلقت في   
ّ
ثم ال�سديد،  العطف  لهذا  يبلغهّن تقديري  اأن  دات، وطلبُت منه 

ّ
ال�سي

الجّو ما علق به من  فيثير في  ثنايا جردي،  اإلى  يت�سلل  الن�سيم  البديعة، وكان  الليلة  في تلك 

ن�سر البخور، وتثور في خاطري ذكرى تلك الغرفة التي نعمت فيها بذلك المجل�ص ال�سهي.

اأكرموني في خالل الأيام الما�سية، ولكّن غرفتي  اأعددُت وليمة ل�سيافة من  وفي ال�سباح، 

 فيها الفو�سى وتتناثر فيها اأمتعة �سفري ل ُتقارن البّتة بتلك الدار الجميلة 
ّ
الحقيرة التي تعم

�سالحة  الغرفة  هذه  يجعل  باأن  تعّهد  كاجا  علي  اأّن  غير  الأم�ص.  ع�ساء  فيها  تناولت  التي 

�سراجين جميلين من  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي بيت  فا�ستعار من  الظروف.  ت�سمح به  ما  بقدر  للوليمة 

الغرفة  الآخر وجعل من  الأثاث  بع�ص  اإلى ذلك  واأ�ساف  الفاخرة،  الب�سط  النحا�ص وبع�ص 

ان 
ّ
بهواً يليق باإقامة ماأدبة. وكان بين �سيوفي حاكم المدينة واأع�ساء مجل�سها واأخوان �سنو�سي

د الزروالي. ولب�سُت اأفخر 
ّ
ة وال�سي

ّ
والقا�سي وعلي كاجا ومو�سى، �سابط المدفعية ال�سنو�سي

 وقفت في خدمتهم كما الطعام، ولكّنني وعدتهم اأن اأفعل ذلك اإذا �سرفوني 
ّ
ثيابي البدوية ثم

 اأحمد معرفًة وا�سعة في تنويع اأ�سناف الطعام، فقّدم 
ّ
وزاروني في القاهرة. وقد اأظهر طاهي

اإل امتداح هذا الطعام والثناء على طاهيه.  بع�سًا من الأطعمة الأوروبية، ولم ي�سع �سيوفي 

وكانت وليمتي هذه اآخر الولئم، وبعدها كنُت اأتناول طعامي منفرداً وبهدوء، وقد اأراحني 

ذلك كثيراً، غير اأّنني اأ�سكر جزياًل كّل من ا�ست�سافني واأظهر لي كرمًا.

وقد اهتممت اأثناء اإقامتي في جالو بتدوين بع�ص المالحظات العلمية. فر�سدُت ال�سم�ص 

 
)2(

 و«الترمومتر«
)1(

والنجوم لمعرفة خطوط الطول والعر�ص، ووا�سلت مراقبة »البارومتر«

)1(  ميزان ال�سغط الجوّي.

)2(  ميزان الحرارة.
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مالحظات  مع  مقارنًة  ال�ساأن  هذا  في  مالحظاتي  راجعت  ولّما  المكان.  لمعرفة ارتفاع 

جالو،  �سطح  اأّن  وهو  هامًا  اأمراً  اكت�سفت  نف�سه،  اليوم  في  �سيوة  في  دونت  التي  البارومتر 

اعتبر هذا  فقد   .1879 �سنة  زارها رولف�ص  اأيّام  متراً،   60 بمقدار  اأعلى  الأيام،  مثل هذه  في 

اأنني وجدتها اأعلى منه ب�ستين  اأّن جالو تكاد تكون موازية ل�سطح البحر، في حين  الرحالة 

متراً. وكان وجود هذا الفرق وا�سحًا اأمام عيني، فقد راأيت الرمال المتراكمة تتكّد�ص حول 

جذوع النخيل وعلى جدران المنازل وتكاد تغمرها جميعًا. وكانت نتيجة ذلك اأن انتقل 

بع�ص �سّكان المدينة من م�ساكنهم القديمة وبنوا دورهم في جهات اأكثر ارتفاعًا. وما زاد 

الرمال  تلك  �سنة،  واأربعين  اأربع  خالل  قدم  مئتي  زهاء  البحر  �سطح  عن  جالو  ارتفاع  من 

ركامًا.  منها  وتجعل  والمنازل  الأ�سجار  تعتر�سها  التي  العوا�سف،  عن  الناجمة  المتراكمة 

بنحو  جالو  دور  ة 
ّ
بقي من  اأعلى  مالحاظاتي،  دّونت  حيث  فيها،  اأقمت  التي  الدار  وكانت 

ي�سيئون  البدو  لأّن  المالحظات،  هذه  ت�سجيل  على  الحر�ص  �سديد  وكنت  متراً.  ع�سرين 

اأّني با�ستعمالها اأر�سم   التي رّبما ظّنوا 
)1(

الظّن بكّل جهاز علمي، فما بالك باآلة التيودوليت

خريطة لتلك المناطق بق�سد العودة لغزوها. ولم يفتني، وقد راآني �سيخ من �سيوخ البدو وانا 

ة ل�سهر رم�سان. 
ّ
ر له ب�سرعة واهتمام اأّني اأعمل في اإعداد اإم�ساكي

ّ
اأ�ستعمل التودوليت، اأن اأف�س

العلمية.  �سرحمالحظاتي  �سبيل  في  كثيراً  يعينني  �ساذجًا،  بدويًا  لي�ص  وهو  اهلل،  عبد  وكان 

وكان اخت�سا�سيًا في الحتيال على تفادي العقبات التي تعتر�ص �سبيل اأعمالي، مظهراً في 

اأدّون على م�سافة من جالو بع�ص  ذلك ذكاًء �سديداً في منع �سوء التفاهم.وذات يوم، كنُت 

نعمل؟  ماذا  اهلل  عبد  و�ساأل  المدينة  �سّكان  اأحد  بنا   
ّ
فمر جهازي،  م�ستخدمًا  المالحظات 

»اأتاأخذون �سورتها على هذا  البدوي:  ف�ساأل  لجالو«.  ناأخذ �سورة  »اإّننا  اهلل:  فاأجابه عبد 

البعد؟«، عندها قال عبد اهلل على الفور: »اإّن هذه الآلة تجتذب ال�سورة فتطير اإليها وتنطبع 

فيها«. فقال البدوي: »وكيف يجتذب ال�سندوق �سورة؟« فهّز عبد اهلل كتفيه وقال: »ا�ساأل 

المغناطي�ص كيف يجذب الحديد«. وهكذا انتهت هذه المناق�سة التي اأظهرت ذكاء عبد اهلل 

ولباقته.

)1(  اآلة ي�ستعملها الم�ساحون لقيا�ص الزوايا.  
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الف�سل العا�رش

زاد الطريق

تاأّهبت لل�سير يوم الخمي�ص في 15 مار�ص، فا�ستيقظُت ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا لأح�سر 

اأيام  اأّول يوم من  العادة في  حوائجي. وا�ستلزمنا ثالث �ساعات لإعداد كّل �سيء، كما هي 

اأن  قبل  ال�سفر من ربط وحّل. وكان علينا  ي�ستلزمه  ما  القافلة على  تعّود  لعدم  ال�سفر، نظراً 

ن�سير، على عادة البدو، اأن نقوم بما ُيعرف بـ »التجهيز«، وهو الم�سطلح الذي يطلق على 

اأيام  البدء في �سير طويل، كما كان علينا ال�ستعداد خالل ب�سعة  اإلى بئر قريبة قبل  الذهاب 

وهي  الطفل،  بو  بئر  وكانت  المدن.  حياة  م�ساغل  من  بعيداً  الأخيرة  بالترتيبات  للقيام 

»التجهيز«. عندها  نجري  اأن  اأردنا  التي  البقعة  جالو،  من  تقريبًا  كيلومتراً  ثالثين  على بعد 

فجل�سنا  ليوّدعونا.  واإخوانها  واأ�سرافها  المدينة  حاكم  جاءنا  الأمتعة،  كّل  حزمنا  اأن  وبعد 

جميعًا القرف�ساء نت�ساور في اأمر الرحلة. وكنت قد �سافرت اإلى الُكفرة قبل �سنتين من هذا 

الوقت، في ظروف اأكثر مالءمًة واأ�سعد حظًا. ومع ذلك، فقد �سللت الطريق قبل الو�سول 

هياجًا  اأقّل  والعوا�سف  والريح  اأكثر  منا�سبًا  ال�سابقة  رحلتنا  في  الجّو  وكان  الُكفرة،  اإلى 

وتهيئة  وعلفها  الجمال  اإعداد  م�ساألة  ت�سغلني  لم  الأولى،  رحلتي  عدداً.وفي  اأقّل  والقافلة 

ولوازمها.  القافلة  بتعّهد  عني  فقام  ل  تف�سّ اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي لأّن  واأدواتهم،  وطعامهم  الرجال 

ومحو  خوفهم  واإزالة  البدو  خواطر  تهدئة  على  قويُا  باعثُا  جانبه  من  الرعاية  هذه  وكانت 

�سيء  كّل  لترتيب  م�سطراً  المرة  هذه  وجدتني  ولكّن،  لالأجانب.  فيهم  الكراهية  نزعة 

بنف�سي، مع ما يبعث في نفو�ص العرب من الده�سة من اأمثال هذه القافلة الكبيرة التي تحمل 

تكون  الطبيعة  اأن  اإلى  الإ�سارة  طويلة.واأّود  رحلة  ت�ستلزمها  التي  الحوائج  من  وافرة  كمية 

اأثناء قطع الم�سافات الطويلة الخالية من الماء، حيث عدّو الإن�سان الوحيد، كما في  قا�سية 

العمل  على  وغيرتهم  الرجال  ت�سامن  اأّن  غير  �ساءت.  اإذا  لدوداً  عدواً  تكون  اأن  مقدورها 

يجعالن القافلة تهزاأ بالحوادث وتم�سي في �سيرها اآمنة مطمئنة. وكان رجالي الأربعة الذين 
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وهو  الزروالي،  وكان  قابلتهم.  الذين  الرجال  خيرة  من  و�سيوة  القاهرة  من  ا�ستح�سرتهم 

اللّطف والإخال�ص، وقد عمل كّل ما في  اإدري�ص لمرافقتنا، مثال  د 
ّ
ال�سي انتدبه  الذي  الأخ 

اأحمل هّمًا للطوارئ  اأكن  اإنني لم  اأقول  الرحلة. والحّق  الراحة خالل  اأ�سباب  لتوفير  و�سعه 

اعتادها  التي  »الموادعة«  حفلة  بداأت  الجمال  حّملنا  اأن  الطبيعة.وبعد  علينا  ق�ست  مهما 

العرب، فوقفُت مع رجالي على �سكل ن�سف دائرة، وواجهنا �سيوخ جالو واإخوانها، وقد 

وقفوا على �سكل ن�سف دائرة اأخرى. ورفعنا الأكّف خا�سعين مبتهلين اأن يبارك اهلل رحلتنا 

اأكبر  وختمها  الفاتحة  �سورة  وقراأنا  الأوطان.  اإلى  �سالمين  ويعيدنا  خطانا،  ي�سّدد  واأّن 

في  ال�سير  الأيادي، وبداأنا  ال�سّد على  تبادلنا   
ّ
ثم العظيم«،  اهلل  بالقول »�سدق  �سّنًا  الإخوان 

اإقبالنا  الف�ساء.وزاد  الن�ساء تدوّي في  الجمال، وزغردة  ي�ستحّث  الذي  الرجال  ظّل �سراخ 

مدينة  تكّونان  اللتين  القريتين  ثانية  وهي  »الّلبة«،  اإختراقنا  عند  لنا  حدث  ما  ال�سفر  على 

جالو، فقد لح لنا على جانب الطريق بدويّة ر�سيقة القوام قد انفردت وهي م�سدلة نقابها 

»وجهك  واحد:  ب�سوت  و�سرخوا  الغانية  اإلى  رجالي  نظر  بها  مررنا  فلّما  وجهها.  على 

وجهك!«فعطفت البدوية واأزاحت نقابها وهي َخِفرة، فك�سفت عن وجه جميل التقا�سيم، 

 عّما عرف بين غواني البدو من حياء وجالل. وبهر جمالها رجالي وملك اأدبها 
ّ
�ساٍف ينم

وفقُا  اأ�سير  اأن  اإّل  ذلك  اأمام  ي�سعني  ولم  وال�سرور،  الإعجاب  عبارات  فاأطلقوا  نفو�سهم، 

لعادات البدو في مثل هذه الظروف، فاأمرت رجالي اأن يفرغوا البارود عند قدميها.فتقّدم 

مم�سك  وهو  منتظمة،  طبل  ايقاعات  على  يرق�ص  كاأّنه  ر�سيقًا  رق�سًا  اأمامها  ورق�ص  حامد 

 اقترب من الغانية وهو يغني اأن�سودة 
ّ
ببندقيته فوق راأ�سه بيديه جاعاُل فّوهُتها اإلى الأمام. ثم

اإلى  اأنا�سيد الغرام، حّتى اإذا �سار قبالتها هوى على ركبة واحدة و�سّوب بندقيته  بدوية من 

حّد  اإلى  ودقيقًا  قريبًا  هدفه  وكان  منهما.  �سديدة  مقربة  على  النار  اأطلق   
ّ
ثم قدميها،  اأ�سفل 

ة، فاحترقت جوانبه. اأما هي، فلم ُتجفل عند اإطالق النار 
ّ
اأ�ساب لهب البارود حذاء ال�سبي

في  المحترق  الحذاء  لأّن  نالته،  الذي  العظيم  بال�سرف  فخورة  القامة،  منت�سبة  ظّلت  بل 

اأخاه حامداً، وما  �سعد  ال�سحراء.وحاكى  فتيات  اليه  ت�سبو  دليل فخر  البدوية  الغادة  اأرجل 

ال�سير،  وبداأنا  م�ستب�سرين.  مهّللين  القافلة  رجال  �سرخ  حّتى  النار  اطالق  من  انتهى  اإن 

متفائلين بالوجه ال�سبوح الذي اأ�سرق علينا في اأّول �ساعة من �ساعات ال�سفر. وتركت ب�سمة 

ال�سبية اأثرها فينا كاأنما فرحت بما لقته من اإكرامنا لها. واحتوانا ف�ساء ال�سحراء، فو�سلنا 
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رنا الإقامة يومًا. وق�سينا ليلتنا باأطرب 
ّ
بعد �سير ثماني �ساعات اإلى بئر اأبي الطفل، حيث قر

اأخذُت  للنوم  رجالي  اأ 
ّ
تهي وعندما  الّليل.  منت�سف  حّتى  ونغّني  نت�سامر  ورحنا  يكون،  ما 

 في ال�سحراء من تلك الريا�سة النفرادية التي 
ّ
غليوني واختليُت بنف�سي. ولم يكن اأحّب اإلي

را�سيًا  البال.وكنُت  هانئ  واأنا  الطويل،  ال�سفر  الإقدام على  قبل  الأخير  غليوني  فيها  اأّدخن 

ني التوفيق في اليوم ال�سعيد، ويمالأني الأمل في الغّد. ول اأبالغ اإن قلُت 
ّ
عن كّل �سيء، ي�سر

مهما  الهموم،  من  همًا  نف�سي  في  اأحمل  واأنا  ال�سفر،  ليالي  من  ليلة  فرا�سي  اأدخل  لم  اإنني 

وتِبعنا  لل�سفر،  الأخيرة  التح�سيرات  في  التالي  اليوم  الظروف والأحوال.وق�سينا  عاك�ستني 

اأبو حليقة، �ساحب الجمال في قافلة �سغيرة تتكّون من ثالثة جمال، وتبعه في اليوم نف�سه 

رجل من جالو. وكّنا بحاجة اإلى حبال وِم�سّد، ولكن بائعيها بالغوا في طلب الثمن واأطال 

واّتفق مع رجل  اآخر لحظة.  ال�سراء حّتى  اأمر  في  البّت  الم�ساومة وترك  اهلل مع هوؤلء  عبد 

 اأبو جابر على اأن يتبعنا بالحبال ااإلى بئر اأبي الطفل. وح�سر الرجل 
ّ
منهم، ُيدعى ال�سنو�سي

يخدمنا  اأن  �سرط  معي  اآخذه  اأن  مني  وطلب  واداي،  في  اأخًا  له  اأّن  واأخبرني  خيمتي  اإلى 

طوال الطريق مقابل نفقات الرحلة. ف�سعرُت اأن الرجل جدير بمرافقتنا، ولفتتني على وجه 

الرحلة  خالل  اإليهما  يكون  ما  اأحوج  كنا  اللذين  والمرح،  الفكاهة  روح  الخ�سو�ص 

ال�سحراوية. فقد تخون الإن�سان قواه، ولكي يتحّمل التعب، يلجاأ اإلى اإ�سغال نف�سه ب�سماع 

الفكاهات والق�س�ص الم�سحكة. وكنُت اأوّد اأن يرافقنا ذاك الرجل، ولم يكن ذلك بالأمر 

ال�سهل، وهذا ما ظهر من خالل هذا الحديث الذي جرى بيني وبينه:قلُت: »اإننا م�سافرون 

باأمتعتك.فقال: »اإّن  اإلى جالو والعودة  ال�سفر  لتتمّكن من  الوقت  التّو ولي�ص لديك من  في 

اإلى  حوائجك؟«فاأ�سار  »واأين  منده�سًا:   
ّ
بعيني اأدور  واأنا  اأحتاجه«.ف�ساألته،  ما  كّل  لدّي 

اأن  راأيُت  قلبي، حيث  اأعماق  من  يلزمني«.ف�سحكُت  ما  كّل  »هذا  وقال:  وع�ساه  قمي�سه 

هذين ال�سيئين هما كّل ما يحتاجه الرجل في رحلة �سحراوية متعبة، و�ساركني الرجل في 

ال�سفر،  اأثناء  اأندم على ذلك فيما بعد، فقد خبرته  �سحكي طروبًا. ور�سيت بمرافقته ولم 

ووجدُت اأّنه من اأح�سن رجالي. و�سقينا الجمال في اليوم التالي، ولم نكن على عجلة من 

قبل  وت�سمينها  اإ�سباعها  كافيًا  لي�ص  ال�سحراء.  قطع  اأثناء   
ّ
اأهم الجمال  حال  اإّن  حيث  اأمرنا 

بالراحة.  بعد ذلك  لها  وال�سماح  الماء،  ت�ساء من  ما  قدر  ت�سرب  تركها  بل يجب  الرحيل، 

وا�ستعّدت الجمال، فحّملناها بعناية كبيرة، لأّن و�سع الأحمال بدّقة على ظهور الإبل في 
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اأو  يومًا  بذلك  الم�سافر  يوّفر  فقد  ال�سير.  اأثناء  �سديداً  وعناًء  طوياُل  وقتُا  يوّفر  الرحلة  بداية 

ع وقتًا طوياًل في و�سع الأحمال ورفعها يومًا 
ّ
يومين من الوقت المحّدد للرحلة، اإذا لم ي�سي

اأبو  �سرخ  حتى  ك، 
ّ
تتحر الجمال  كادت  وما  الثالثة،  ال�ساعة  عند  لل�سير  يوم.وتاأّهبنا  بعد 

�سيرها  ت�ستهّل  التي  القافلة  على  تحّتم  البدوية  التقاليد  فاإّن  البدو.  لعادة  وفقًا  حليقة، 

اأو م�سيبة. وقد زاد عدد  اأذًى  بال�سرخة، وتختتمه بال�سرخة كذلك، فال تالقي في الطريق 

اهلل  عبد  الأربعة  ورجالي  اأنا  فرداً،  وثالثين  ت�سعة   
ّ
ت�سم اأ�سبحت  حّتى  بالتدرج  القافلة 

د الزروالي واأبا حليقة، �ساحب الجمال وابنه وابن اأخيه 
ّ
وحمدان واأحمد وا�سماعيل وال�سي

 الزروالي الذي اأراد ال�سفر على جمله الوحيد اإلى واحة تيزربو لإح�سار 
ّ
وعبده وداوود عم

وحمد  والع�سا،  القمي�ص  �ساحب  جابر،  بو   
ّ
وال�سنو�سي ح�سن  اأبو  ودليلنا  وابنته،  زوجته 

ثالثة  وبرفقتهما  »التبو«،  قبيلة  من  وعبدان  العبد  وفرج  الأوجلي  و�سعد  مطربنا،  الزاوّي، 

بالب�سائع  محّملة  جمال  ثالثة  ومعهم  نف�سها،  القبيلة  من  اآخرين  عبيد  وثالثة  جمال، 

لت�سليمها اإلى بع�ص تّجار الُكفرة.واّتجهنا جنوبًا قا�سدين الُكفرة، وكان يوم الرحيل حاراً 

ال�سغيرة. وكان  الح�سى  المنب�سطة متما�سكة وتتناثر عليها  الأر�ص  الرياح، ورمال  و�سديد 

مق�سدنا الأّول بئر زيغن الذي قّدرنا اأن ن�سل اإليها في ت�سعة اأيام. وكانت العادة، قبل عهد 

ين اأن تقطع هذه المرحلة في غ�سون اأربعة اأيام من غير اأن تقف القوافل في الطريق 
ّ
ال�سنو�سي

الزاد  حمل  عادة  واأدخلوا  ذلك  اأبطلوا  ين 
ّ
ال�سنو�سي ولكن  الراحة.  طلب  اأو  الطعام  لتناول 

الرجال  وتمكين  ال�سابق،  الوقت  �سعفي  خالل  المرحلة  بهذه  للقيام  الكافيين  والماء 

والجمال من الراحة كّل يوم. وفي البداية، لم ُتقبل الجمال على ال�سير، فحاول اأبو حليقة 

ال�سير  لأّن  بلباقة  ذلك  رف�سوا  ولكّنهم  بجمالهم،  القافلة  يتقّدمون  »التبو«  تّجار  يجعل  اأن 

في  اأن ي�سير  على  �سابقه  يلحق  اأن  الجمل  ل  يف�سّ اإذ  الجمال،  على  �ساّق  اأمر  المقّدمة  في 

الطليعة. ولذلك ي�سّطر الجمل المتقّدم في بع�ص الأحيان اإلى ال�ستمرار في ال�سير بالوخز 

القافلة  موؤّخرة  في  ال�سير  تف�سيل  اإلى  العبيد  الذي دعا  ال�سبب  بالع�سا، وهذا هو  وال�سرب 

لكّنه  ذلك،  عن  لهم  يتنازل  اأن  حليقة  اأبو  ياأب  ولم  جمالهم.  حّث  اإلى  ي�سّطروا  ل  حّتى 

 وهبوب الريح حّتى ع�سر ذلك اليوم، 
ّ
 ا�ستداد الحر

ّ
ا�ستفاد من خدماتهم اأثناء ال�سير.وا�ستمر

اإلى رونقها  ال�سحراء تعود  الرياح واأ�سبحت ن�سيمًا علياًل، وبداأت  الم�ساء فهداأت   حّل 
ّ
ثم

كي  دّونتها  فقرات  ب�سع  الرحلة  اأثناء  اأكتبها  كنُت  التي  اتي 
ّ
يومي في  اأجد  واإّنني  ال�ساحر. 
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و�سعوري  قبل،  من  اإليها  جئت  التي  ال�سحراء  هذه  اإلى  عند عودتي  اأحا�سي�سي،  اأ�سف 

كتبت:  ما  بع�ص  القارئ  واإلى  �سنتين.  منذ  الطريق  فيها  �سللُت  التي  الجهة  من  بالقتراب 

فالإن�سان  قديمة،  ذكريات  خاطري  في  تبعث  التي  المنب�سطة  ال�سحراء  عين  »هذه 

الن�سيم  القمر وهّب  الم�ساء وطلع  اإذا هداأ  العاتية  المحرقة ورياحها  ال�سحراء  يغفر ل�سم�ص 

رغم  اإليها،  تجذبه  التي  بملّذاتها  ال�ستمتاع  عند  ب�سرعة  مخاطرها  ين�سى  وهو  علياًل، 

ق�ساوتها وجفائها. اإّنني اأن�سى اآلمي في كوب من ال�ساي وفي غليون اأدّخنه ورجال القافلة 

�سيخ مغ�ّص  بين  الّلهب على وجوه رفاقي،  األ�سنة  انعكا�ص  لّذًة في روؤية  اأجد  نائمون. كما 

ومنهم  الموفّقون  فمنهم  يعملون،  الرجال  اأرى  عندما  واأفرح  الطلعة.   
ّ
بهي و�ساب  الجبين 

وال�سعور  وعال  جّل  اهلل  من  بالقرب  اإح�سا�ص  ذلك  اإلى  بال�سافة  نف�سي  ويمالأ  الخائبون، 

بح�سوره«.ا�ستيقظنا في اليوم الثامن ع�سر عند ال�ساعة ال�ساد�سة، فحّملنا جمالنا في غ�سون 

اأّول  تحميلها،  في  عنايتنا  لول  ال�سرعة  بهذه  تحميلها  ن�ستطع  ولم  دقيقة،  وثالثين  خم�ص 

الأمر في جالو وبئر »بو الطفل«. غير اأّننا لم نبداأ ال�سير اإّل عند ال�ساعة التا�سعة لأّن الإ�سراع 

البدوي، فذلك يجبره على الإ�سراع في تناول طعامه،  اأمر ي�سايق  العّدة للرحيل  اإعداد  في 

م من دقائق فراغ لزمة لتنظيم عمّلية اله�سم بعد الأكل. وُيعتبر حكيمًا بين روؤ�ساء 
َ
واأن ُيحر

منا�سبة  هنا  الفر�سة  اأرى  واإّنني  بالرحيل.  اأمره  اإ�سدار  قبل  هذا  كّل  يالحظ  من  القوافل 

في  ق�سيناها  التي  الأيام  لجميع  نموذجًا  تكون  ال�سفر  اأيّام  من  ليوم  �سورة  القارئ  لإعطاء 

كان  ذلك  مار�ص، ومع  �سهر  في  اأرِكنو.كانت رحلتنا هذه  واحة  اإلى  اأن و�سلنا  اإلى  ال�سفر 

للبرد  �سني 
ّ
يعر الفرا�ص  في  فالبقاء  بقليل،  بعد الفجر  لال�ستيقاظ  ي�سّطرني  �سديداً  البرد 

البدو  مالءة  وتحت  النوم  اأكيا�ص  في  به  اأ�سعر  الذي  الدفء  من  الرغم  على  القار�ص، 

الم�سنوعة من ال�سوف. واأنظر من ثقوب الخيام فاأرى نجوم ال�سباح تغيب وهي ك�سلى. 

طلب  في  ال�سراع  اإلى  بدافع  واأ�سعر  النار،  اأ�سعل  قد  رجالي  اأحد  اأجد  اأ�سحو  وعندما 

 اأندفع اإلى النار واأنا ما زلت نع�سان 
ّ
، ثم

ّ
الدفء، فاألتحف بجردي واأّلف كوفيتي حول اأذني

في تلك ال�ساعة المبكرة من ال�سباح. اأقف اإلى جانب النار واأنظر اإلى الرجال المنكم�سين 

الدفء  اإلى  اأِن�سوا  قد  اأنهم  واألحظ  جميعًا،  نومهم  من  ا�ستيق�سوا  وقد  ال�سقيع،  ب�سبب 

ملتحفين جرودهم وكّل ما توّفر لهم من ثياب. واعتدنا، عندما يكون الماء وفيراً، اأن نكثر 

الجّمال  اأما  عمله.  اإلى  كلٌّ  فينطلق  العمل  روح  الرجال  في  ت�سري   
ّ
ثم ال�ساي،  �سرب  من 
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فيخّفف  الجّمال  يتعّهد   
ّ
ثم وتراب.  فيه من ح�سى  بما  تلتهمه  بلحًا جافًا  اإبله  بعلف  فيقوم 

على  وو�سعه  ترتيبه  اأ�سيء  ما  ويرتب  اأحمالها،  ثقل  بالأم�ص  �سكت  التي  الجمال  عبء 

ظهرها من قبل. ويقوم رجال اآخرون فيحّلون خيامنا الثالث المن�سوبة على �سكل مثلث، 

وي�ستعّدون لتحميل حوائجنا التي كّد�سناها للوقاية من الريح الباردة.وفي هذه الأثناء، اأكون 

 اأتحّقق 
ّ
ة، ثم

ّ
اتي العلمي

ّ
من�سغاًل بمالحظة البارومتر والترمومتر وتدوين المالحظات في يومي

من وجود �سريط للت�سوير جديد في اآلة الت�سوير. اأقوم بهذا واأنا اأ�سمع اأ�سوات الرجال بين 

الخيم، خافتة النبرات، تحت ما ترتديه الرجال من الكوفيات وغيرها من المالب�ص. ويعّد 

 اأو اأرزاً، وهما طعامان ب�سيطان، ولكن القبال عليهما 
)1(

طعام الفطور، وقد يكون ع�سيدة

كبير لأّن الإن�سان ل ي�سعر في ال�سحراء بما ي�سعر به �سّكان المدن من عدم الرغبة في تناول 

دفع  لأّن  وهدوء،  ببطء  الرجال  يحت�سيها  ال�ساي  من  اأكواب  ثالثة  الفطور  ويتبع  الفطور. 

رجال  وي�سعر  عمله.  اإنجاز  في  يتباطاأ  ويجعله  ي�سايقه  تناولها  في  لال�سراع  البدوّي 

القافلة، بعد الفطور، بالدفء والر�سى وال�ستعداد للعمل، في�سرعون اإلى تحميل الجمال، 

غارها التي ل تخلو قافلة منها والتي ترمي باأحمالها اإلى الأر�ص بعد و�سع كّل  رغم عناد �سِ

د الزروالي وعبد اهلل ي�سرفان على دّقة التحميل والعناية به، 
ّ
�سيء على ظهورها. وكان ال�سي

وت�ستعّد  الطريق.  في  تاأخير �ساعات  علينا  توّفر  هذا  الوقت  اإلى  �ساعة  ن�سف  اإ�سافة  لأّن 

ال�سير في الرمل، فاأتحّقق  اليوم، وير�سم خّط  القافلة لل�سير، فيطلعنا الدليل على اّتجاه �سير 

ولكنني،  يقول.  بما  ثقتي  لعدم  ر�سا  بغير  يالحظني  وهو  البو�سلة،  اإبرة  على  ذلك  منذ 

�سير  اإّتجاه  �سّحة  اآخر،  وقت اإلى  من  البو�سلة  بمالحظة  لأ�سمن،  بذلك  نف�سي  اأر�سي 

القافلة طيلة اليوم. ول�سُت اأنكر اأن ذلك الحترا�ص ال�سديد هو مثابة الو�سوا�ص في داخلي، 

 اأبا ح�سن كان ل يخطئ وجهته، كاأّنه حمامة تق�سد بيتها، واإّن كان في و�سط 
ّ
لأّن ال�سنو�سي

الظهيرة حيث  في  فيخونه  ال�سير،  في  يعتمد على ظّله  فهو  الطريق.  م�سار  يحيد عن  النهار 

يختفي تحت قدميه. وتنتاب الحيرة الدليل في �ساعة الغ�سق، لأّن الجهات الأ�سا�سية ت�سبح 

ملتب�سًة في منب�سط ال�سحراء. وبالتالي، كانت البو�سلة نافعة في بع�ص الأحيان، كما حدث 

اإذ راأيت بف�سلها، الدليل قد حاَد ما يقارب الت�سعين  يومًا في اإحدى رحالتي عند الغ�سق، 

الإمارات  الخليج وخ�سو�سًا في دولة  بلدان  الم�سهورة، خا�سة في  ال�سعبية  الماأكولت والحلويات  الع�سيدة من    )1(

العربية المتحدة. )المترجم(



97

الّتجاه  مالحظة  في  الماهر  الدليل  دّقة  فاإّن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  ال�سبيل.  عن  درجة 

ال�سحيح خارقة للطبيعة.

يومين،  غ�سون  في  �سن�سلكه  الذي  الطريق  اأمر  في  بع�سًا  بع�سنا  م�ساورة  من  وننتهي 

تلَو  وننتهي من تحميل اآخر جمل من جمال القافلة، فيتقّدم الدليل وتتبعه الجمال، واحداً 

 ينتعلون 
ّ
ة الأخيرة على وهج النار الخابية، ثم

ّ
الآخر، ويدفئ الرجال اأيديهم واأرجلهم للمر

ال�سباح  ن�سيم  اأن  في حين  يغّنون،  بجمالهم وهم  اللحاق  اإلى  وي�سرعون  البدوية  اأحذيتهم 

ينع�ص نفو�سهم ويبعث فيهم الن�ساط والهّمة.وت�ستّد حرارة ال�سم�ص بعد ذلك، فاإذا لم تكن 

هناك ريح تزيد من حّدة حرارتها، خلع الفرد ما غطى به حول اأذنيه وعنقه، وانتهى به الأمر 

الفكاهات  بتبادل  الجميع  ياأخذ   
ّ
ثم الجمال.  ظهور  على  الثياب  وو�سع  جرده  خلع  اإلى 

ي�سّكلون جماعات على طول  ن�سطون. وبعد ذلك،  الرك�ص وهم فرحون  ويت�سابقون في 

اأتعّقبها  اأو  القافلة  اأتقّدم  ما كنُت  ال�سوؤون. وكثيراأً  الحديث في مختلف  ويتبادلون  القافلة، 

على م�سافة، كي األحظ اّتجاه ال�سير وحيداً واأنعم بجمال ال�سحراء. وعند منت�سف النهار، 

الطبيعة.  جمال  في  التفكير  حبل   
ّ
علي تقطع  بعيدة  ذكريات  الأحيان  بع�ص  في  تراودني 

الأطعمة  اأ�سناف  البعيدة وا�ستمتاعي بمختلف  المدن  الماألوفة في  المطاعم  اأمامي  فتتماثل 

التي اأ�ستهيها في تلك ال�ساعة من النهار. فيفاجئني اأحمد اأو عبد اهلل في هذه الآونة في�سع في 

ة، فاإّني ل 
ّ
يدّي كي�سًا من البلح يمحو هذه الأحالم. وعلى الرغم من اإلتهامي هذا البلح ب�سهي

ة. وتجدر الإ�سارة اإلى 
ّ
ة والرفاهي

ّ
اأقبل بمثل هذا الطعام على مائدة في بالد الح�سارة والمدني

تين في النهار.وعندما ن�سل اإلى 
ّ
اأّننا ل نتوقف عن ال�سير لتناول الغداء لأّن الجمال تاأكل مر

واحة، نعمد اإلى اأخذ حاجتنا من الخبز، فيبقى عاّدة طرّيًا لدى خروجنا من الواحات وياأكل 

اأو  الخبز  بين واحة واأخرى جّف  بنا  ال�سير  اإذا طال  اأو ن�سف رغيف، حّتى  مّنا رغيفًا  كّل 

نفد. وبالتالي، كّنا مقتنعين بالبلح الذي ينقطع عّنا مورده. وكان من عاداتي اأن اأ�سع خيمة 

مطوية على ظهر اأحد الجمال حّتى ي�ستريح عليها كّل ُمتعب من ال�سير، وكان اأحمد ي�سّميها 

»الكلوب«. واأتذّكر اأّن عبد اهلل راح يبحث عّني ذات يوم لإعطائي ن�سيبي من الخبز والبلح، 

ف�ساأل اأحمد: »اأين البيك؟«، فاأجابه اأحمد، وهو يغمز بعينيه: »اإن البيك يتناول غداء اليوم 

ل الم�سي  في »الكلوب«.وقد يمتطي الإن�سان الجمل فيغفو قلياًل على ظهره، غير اأّنه يف�سّ

لأّن �سير الجمل بطيء يمّكن �ساحبه من مالزمة القافلة، وكثيراً ما يكون ال�سير على الأقدام 
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اأقّل اإنهاكًا للقوى من ركوب الجمل. وقد يلوح طوال اليوم مجرى من الماء يلمع اأمام القافلة 

د وهم ل يقرب من رائيه ويظّل يغريه ببرودة 
ّ
عند الأفق، ولكن هذا المجرى الذي هو مجر

الأب�سار  خدع  الذي  ال�سراب  يختفي  اإلى الغروب  ال�سم�ص  تميل  وعندما  وعذوبته.  مائه 

طوياًل. وفي ال�سباح الباكر، يلوح نوع اآخر من ال�سراب، فتتراءى البالد النائية معكو�سة في 

ال�سماء على مقربة من خّط الأفق. وهذا النوع من ال�سراب لي�ص وهمًا ك�سابقه، ولكّنه �سورة 

منعك�سة للبالد الواقعة على م�سافة ع�سرات الأميال اأمام رائي ال�سراب. وتّمحي هذه ال�سورة 

بغتًة اإذا تو�ّسطت ال�سم�ص ال�سماء. ويوؤّثر انعكا�ص الأ�سواء تاأثيراً عجيبًا في نواحي ال�سحراء، 

فيبدو الحجر ال�سغير على بعد ميل �سخرة كبيرة قائمة وكاأّنها علم من اأعالم الطريق. ويظهر 

هيكل الجمل اأو الإن�سان اأو جزء من ذلك الهيكل باأ�سكال غريبة، ول تخدع البدوي هذه 

 البدوي ويجعله ي�سّل طريقه فهو قول 
ّ
المظاهر لأّنه خِبرها طوياًل.اأمّا القول باأّن ال�سراب يغر

 من ال�سراب المزّيف، وقد يرى 
ّ
ز ال�سراب الحقيقي

ّ
مبالغ فيه لأّن من اعتاد قطع ال�سحراء يمي

ال�سير.وت�ستّد  على  ذلك  في�ساعده  ال�سماء،  �سفحة  في  المنعك�سة  �سورها  روؤية  من  البالد 

الحرارة بعد الظهر فيتباطاأ �سير الإبل وي�سود القافلة هدوء و�سكون. وعندما يقترب الم�ساء 

وتنخف�ص حرارة الجّو، تجّد الجمال في ال�سير وتندفع قبل اأن تحين �ساعة ن�سب الخيام. 

ويبداأ الرجال بالغناء لحّثها على ال�سير، فتجدها ت�سرع على اأثر هذا الت�سجيع. واأغاني البدو 

 عن حياة ال�سحراء، فتمّثل اإحداها بدوّيًا ينتظر القافلة المن�سودة في اإحدى 
ّ
ب�سيطة �سعرية تنم

الواحات، ويغّني لالإبل الآتية قائاًل:

 تتالألأ حّتى طلوع ال�سباح
)1(

تذهب في الّليل، والمرازم

واأنِت و�سلِت والخواطر هداأت

 يتغّنى بجماله فيقول:
ّ
ثم

برفقتها، اأ�سير �سوب تالل الرمل، 

وهي دليلي الى دياري

)1(  ثالثة نجوم
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ويخاطب جماله قائاًل:

وتالل الرمال التي تخفي الكثير من الآبار حيث المياه غزيرة

واأنِت تاأتين الى حوافيها التي تبدو مثل ال�سوار الم�سنوعة من

الذهب والأحجار الكريمة النادرة في الأ�سقاع البعيدة  

ويحّدث رجل اآخر جماله فيقول:

والآبار التي تختبئ وراء التالل الملّثمة بالرمال.

تين
ّ
ة ومر

ّ
تقتربين منها مر

اأة
ّ
اأنِت التي تكت�سفين الأماكن المخب

اأما الأغنية التي �ساأنقلها في ما يلي فتمّثل مكانة الجمل الذي يحتّلها في نف�ص البدوي، 

فهو اأعّز ما يملك واأكثر ما يجود به، وهو ل ينزل عنه حّتى يموت في �سبيل المحافظة عليه. 

وقد ي�ستغنم البدوّي الفر�ص للثاأر من قاتل اأخيه او ابنه، ولكّنه اإذا �ساع جمله هام على وجهه 

 له عين حتى ي�سترجعه، ولو �سفك في �سبيل ذلك دمه. والمثل البدوّي يقول: »الّلي 
ّ
ول تقر

ما ي�سونها ما هي له«. وهذا ما يغّني البدوّي، تنويهًا بجمله وافتخاراً به:

من اأجلِك، اأنِت التي تبعثين الفرح في قلوبنا

 الأّمهات باأولدهّن
ّ
وتهتّمين بّنا كما تهتم

من اأجلِك، مات اأبناء النبالء على الرمال

)1(
من دون اأن يو�سعوا في قبور اأو في محارق

وين�سد البدوّي من الأغاني ما يوافق الظروف التي يتغّنى بها، فين�سد الأغنية الأولى اإذا 

طالت عليه الم�سافة الى الواحة التي يق�سدها، ويغّني الثانية اإذا اقترب من النواحي التي تتناثر 

فيها تالل الرمل، وين�سد الثالثة والرابعة اإذا اأ�سرف على بئر، ويتغّنى بالأخيرة اإذا دخل اأر�سًا 

من  مقربة  على  اأ�سير  اأن  اإلى  الغروب،  وقت  يحين  عندما  اأ�سعى،  وكنُت  اأعداوؤه.  ي�سكنها 

)1(  كلمات هذه الأغاني تركتها كما و�سعها الموؤلف. )المترجم(
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الدليل، حّتى اأ�ساعده على ال�سير في الطريق ال�سحيح بوا�سطة البو�سلة، لأّنه قد يخظئه قبل اأن 

عطى الدليل �سراجًا لن�سيرعلى نوره ال�سئيل في 
ُ
 ينت�سر الظالم، في

ّ
تطلع النجوم ليهتدي بها. ثم

حلكة الظالم. وكان كّلما ابتعد عّنا نوره كّلما ازددنا اإ�سراعًا في محاولة لّلحاق به. وتحّب 

الجمال خ�سو�سًا اأن ترى نور ال�سراج في اأب�سارها، فتندفع في اأثره.

وهكذا تم�سي اثنتا ع�سرة �ساعة اأو ثالث ع�سرة ونحن �سائرون، وقد تعاك�سنا الظروف 

فينادي  الرحال،  حّط  �ساعة  وتحين  اليوم  مرحلة  تنتهي   
ّ
ثم الطويل،  الزمن  هذا  ن�سير  فال 

رجال  جميع  بعده  النداء  هذا  ر 
ّ
ويكر وتعب«.  �سئم  لّلذي  الدار  ان- 

ّ
عي يا  »الدار  الدليل: 

 ي�سمون جمالهم ويق�سمونها جماعات بين حاملي الماء وناقلي الخيام وحاملي 
ّ
القافلة، ثم

فيها  ترتفع  التي  ال�ساعة  اقتراب  الجمال را�سية عن  اأن  للمتاري�ص. ون�سعر  المعّدة  الحوائج 

خوفًا  بنف�سي  ذلك  على  واأُ�سرف  اأحمالها،  رفع  في  الرجال  فياأخذ  ظهورها.  عن  الأثقال 

من الإهمال، فقد يتهاون الرجال بعد جهد ال�سير في اإنزال ال�سناديق التي تحوي اأجهزتي 

ّف الحوائج على �سكل �سّد يدفع الريح،  ة واآلت الت�سوير، فيحّطمون ما فيها. وُت�سَ
ّ
العلمي

اإن كانت �سديدة الهبوب، وتن�سب الخيام على �سكل مثلث اإل اإذا كان الجّو �ساحيًا والريح 

هادئة. ول�ست اأدري اأّي من الوقتين اأحّب الى نف�سي واأمتعها، اأهو وقت ن�سب الخيام بعد 

 تتوقد النار وتت�ساعد األ�سنتها، 
ّ
�سفر يوم طويل اأم وقت حّلها في ال�سباح ا�ستعداداً لل�سير؟ثم

واأتمّتع  فائدته  اأقّدر  الذي  ال�ساي  اأوًل   
ّ
ونحت�سي الرمال.  على  لهيبها  وتلقي �سوء  فت�سطرم 

اأوراق ال�ساي واأخرى من  بلذته رغم ا�سوداد لونه ومرارة طعمه. فالبدوّي ياأخذ حفنة من 

اإذا غلى ما فيه رفعه عن النار ووزع الأكواب على  ال�سكر، ويلقي بها في وعاء الماء حّتى 

 
ّ
اإخوانه، الأمر الذي يجّدد ن�ساطهم وينع�ص نفو�سهم. وينتهي الرجال من �سرب ال�ساي ثم

تلك  في  فاأكون  اأنا،  اأّما  للنوم.  وي�ستعّدون  جمالهم  يطعمون  كما  الع�ساء،  لتناول  يعّدون 

الأثناء منهمكًا في مقارنة ال�ساعات ال�سّت التي اأحملها، والّطالع على ال�سور التي التقطها 

التي  ة 
ّ
الجيولوجي نات 

ّ
العي اأ�سماء  وو�سع  الظالم،  في  ال�سينما  )اأفالم(  وتغيير  اليوم  طوال 

لأقوى  اأكن  ولم  وغيرها.  ة 
ّ
العلمي ومالحظاتي  اتي 

ّ
يومي وكتابة  موا�سعها  وترتيب  جمعتها 

على القيام بعمل كّل ذلك لول الن�ساط الذي �سعرًت به بعد تناول ال�ساي. وقد اأرغب اأي�سًا 

في التجّول في ال�سحراء، فاإذا لم تكن الريح باردة م�سيُت ن�سف ميل، واأنا األتفت من وقت 

اإلى اآخر، فاأرى اأ�سباح الرجال فوق اأديم ال�سماء عند الأفق. واأفرح عند روؤيتي منظر الخيام 
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المنبعث من  النور  المّكد�سة، في حين ينعك�ص على كل ذلك ب�سي�ص  المتقاربة والحوائج 

النار الخامدة في و�سط ذلك المنب�سط من الرمال. ويغمرني ال�سكون من جميع النواحي، 

فال اأ�سمع هم�ص الن�سيم بين الأغ�سان ول خرير الماء في الغدران كما ي�سمعها المنفرد في 

ال�سفينة  ر على جوانب 
ّ

تتك�س الأمواج وهي  اأ�سمع �سوت  بالأ�سجار، ول  الملتّفة  الأحراج 

كما ي�سغي اليها الم�سافر في البحار:

َغَمرتني �َسكينُة الكوِن حّتى

ِكدُت اأُ�سغي الى َحديِث ال�سكوِن، والرمال والّنجوم
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الف�سل احلادي ع�رش

الطريق اىل بئر زيغن

اتي يومًا بيوم.
ّ
�ساأدّون من الآن ف�ساعداً ما كتبته في يومي

الأحد 18 مار�س: 

الثامنة والن�سف م�ساًء،  ال�ساعة  ال�سير عند  التا�سعة �سباحًا وتّوقفنا عن  ال�ساعة  ا�ستيقظنا 

بعد اأن قطعنا 46 كيلومتراً. كانت درجة الحرارة اأق�ساها 21 واأدناها 3. وكان اليوم غائمًا 

ال�سمال  من  عا�سفة  رياح  ت 
ّ
وهب رذاذاً،  ال�سماء  اأمطرت  الظهر  وبعد  �سحواً،  وال�سماء 

ال�سرقي تحّولت الى زوبعة رمال في منت�سف ال�ساعة الثالثة، و�سكنت الرياح عند الغروب. 

 ثارت ثانيًة عند ال�ساعة الثامنة م�ساًء. وال�سم�ص الآن غائبة والدليل حائر بع�ص ال�سيء في 
ّ
ثم

ن لي من خالل البو�سلة. وظهرت ال�سم�ص من جديد عند منت�سف 
ّ
تحديد الجهات، كما تبي

ال�ساعة ال�ساد�سة، ف�سّوب الدليل وجهة �سيره، وعند ال�ساعة ال�سابعة والن�سف ظهرت نجمة 

.
)1(

القطب فاهتدى بها. وي�سّمي العرب هذا النجم »الجدي«

الأر�ص منب�سطة كما عهدناها بالأم�ص، ولكّنها متمّوجة الأديم بع�ص ال�سيء وتتنائر عليها 

اأكوام ال�سّوان الكبير الداكن الّلون. وطلع ال�سباح، ففرح رجال القافلة عندما راأوا عند الأفق 

رته 
ّ
بوا�سطة منظاري ومر قافلة ما. وتحّققت عن ذلك  باقتراب  ينبئ  الأ�سباح  ع�سرات من 

الى  »التبو«  رجال  واأ�سرع  الجمال،  ظهور  على  اأماكنها  من  البنادق  فنزعنا  الرجال.  على 

رماحهم، وا�سطّف الجميع على ناحية القافلة القريبة من القادمين، و�سّوبوا الأنظار حّتى 

يتاأّكدوا من �سالم القادم اأو عدائه. ولم يم�ِص القليل من الوقت حّتى اأدركنا اأن القادمين هم 

من الأ�سدقاء، فتالقى رجال القافلتين وجل�سوا القرف�ساء يتبادلون الأخبار، تاركين جمالهم 

ت�سير ببطء. وكان الحديث دائراً عّمن تزّوج اأو مات اأو اأ�سبح ثريًّا، متناوًل ما ن�ساأ من طلب 

)1(  الجدي عند العرب هو النجم الواقع على طرف ذنب الدب الأ�سغر، ولي�ص هو القطب.
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لبع�سهم  التوفيق  ومتمنين  موّدعين،  الرجال  قام   
ّ
ثم قديم.  عداٍء  من  تجّدد  وما  جديد  ثاأٍر 

البع�ص ولحق كّل فريق بقافلته. وتجدر ال�سارة الى اأّن هذه المقابلة في �سميم ال�سحراء هي 

ات الال�سلكية. 
ّ
بالن�سبة للعرب بمثابة البرقي

الإثنين 19 مار�س:

م�ساًء،  والن�سف  الثامنة  عند  ال�سير  عن  وتوقّفنا  �سباحًا  والربع  الثامنة  ال�ساعة  ا�ستيقظنا 

�سحواً  الجّو  وكان   .5 واأدناها   22 اأق�ساها  الحرارة  درجة  وكانت  كيلومتراً.   49 وقطعنا 

ت رياح قويّة من ال�سمال ال�سرقي وهداأت عند الظهر. وع�سراً، انت�سر �سحاب 
ّ
وجمياًل، وهب

اأبي�ص في ال�سماء، وكانت ال�سم�ص �سديدة الحرارة تعوقنا عن الإ�سراع في ال�سير. وعندما 

حّل الم�ساء اأ�سبح الجّو رطبًا، فحثثنا ال�سير. وكانت الأر�ص منب�سطة �سلبة يك�سوها ب�ساط 

من الح�سى الرقيق. وعند ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء، مررنا بمنخف�ص من الأر�ص، قامت على 

�سخرة  توجد  الي�سار،  الى  منها  كيلومتر  بعد  وعلى  الّلون،  رمادية  �سخرة  الأيمن  جانبه 

ويتقافزون.  يت�سابقون  والعبيد  البدو  وكان  ال�سير،  في  نجد  المرحلة  هذه  في  كّنا  بي�ساء. 

يملكون،  ما  على  حري�سون  فقراء  وهم  ال�سليمة،  ة 
ّ
والني بال�سذاجة  »التبو«  عبيد  ويّت�سف 

اأحدهم  امتطى  فاإذا  المحافظة.  القطن و�سرواًل يحافظون عليهما كّل  قمي�سًا من  فيلب�سون 

اأراد النوم خلع  اأاأو يتقّطع ويعّلقه على ظهر الجمل. واإذا 
ّ
اأن يتهر جماًل خلع �سرواله خ�سية 

مالب�سه خوفًا من اأن تحتّك بالرمال فتبلى، ويكتفي باللتحاف بمعطفه الفرو. وحدث ذات 

 اأخفوها، فلّما ترّجل ولم 
ّ
ة اأّن البدو اأخذوا �سراويل اأحد العبيد وهو على ظهر جمله، ثم

ّ
مر

يجدها خاف اأن تكون زّلت عن الجمل و�سقطت على الأر�ص في بع�ص نواحي الطريق. 

فاأ�سرع بالعودة جاريًا يبحث عن غر�سه النفي�ص، وراح يتوّغل في ال�سحراء حّتى لم يظهر 

منه اإل �سبح �سئيل في ذلك المنب�سط الممتّد من الرمال. فاأ�سفقنا عليه واأطلقنا النار كي يعود، 

 
ّ
 الى القافلة كا�سف البال، غير اأّن �سحكات الممازحين تك�سف له �سر

ّ
فعاد بعد ترّدد وان�سم

الدعابة  اأن تغيظه تلك  با�سترجاعها كبيراً من دون  الأمر، في�ستعيد �سراويله ويكون �سروره 

الثقيلة.

راأ�سي.  بهدمها على  الجمال من خيمتي وهّددتني  اأن دنت  الما�سية  الليلة  وحدث في 

القافلة  رجال  نام  ما  فاإذا  الخيم،  بحبال  رقابها  تحّك  اأن  تحّب  الذكاء  �سديدة  داّبة  والإبل 
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نومي،  من  ليتاأّكد  الخيمة  ثنايا  من  راأ�سه  اأحدها  فيدخل  ذلك،  تطلب  الخيم  على  جت 
ّ
عر

 يبداأ في حّك رقبته 
ّ
اأّنني غارق في نوم عميق، فيخرج راأ�سه ثم اأنهره يعلم  فاإذا لم ي�سمعني 

 تقوم جميعها بهذا العمل، حّتى اأ�ستيقظ 
ّ
 اإليه الكثير من الجمال ثم

ّ
بالحبال. وبعد قليل ين�سم

ت بنا الأّيام فزادت 
ّ
من نومي مذعوراً ظاّنًا اأّن العا�سفة ال�سديدة تزعزع اأركان خيمتي.ومر

ثقتي باأبي حليقة وتقديري له، فقد كان رجاًل قليل الكالم ذا قلٍب كبيٍر ونف�ٍص طيبة. وكان 

مو�سع احترامنا جميعًا لكبر �سّنه وم�سيبه، لأّن رجال ال�سحراء يجّلون الرجل الذي يملك 

د الزوالي ن�ستنير 
ّ
التجارب، والّذي علمته ال�سنون درو�ص الحكمة. ولذلك كنُت اأنا وال�سي

ة بحيث اأقّدرها 
ّ
براأي اأبي حليقة من وقت الى اآخر، وكانت اآراوؤه على قدر كبير من العقالني

بين  اأن يخاطب  اليوم  ين�سى خالل  العناية بجماله، ول  اأبو حليقة دائم  التقدير. وكان  حّق 

الفينة والفينة رجاله اأو جماله ب�سوته الرّنان. فيقول مثاًل لعبده اإبراهيم: »اإّن الجمل الأبي�ص 

ة 
ّ
 يلتفت الى بقي

ّ
اأثقاله غداً وت�سعها على ظهر الجمل الأ�سمر«. ثم متعب، فلتخّفف بع�ص 

اأبو حليقة  اأمر  ولقد  اإبراهيم«.  يا  لها  وغّني  الرجال،  اأّيها  الجمال  »ناجوا  فيقول:  الرجال 

فيقول:  ينادي جماله   
ّ
ثم ال�سير.  في  الإ�سراع  الى  الإبل  يدفع  الت�سجيع  اأّن  يعلم  لأّنه  بذلك 

اأن  حمد  يا  باهلل  »اأ�ستحلفك  فيقول:  حمد  الى  وينظر  العزيزة«.  الإبل  اأيّتها  الدليل  »اتبعي 

اذا ظهر  القافلة حّتى  ي�سرف على  اأبو حليقة  يوؤذيه«. ويبقى  فاإّنه  الجمل،  �سرج هذا  ُتعِدل 

ال�سفق، قال: »اأ�سعلوا ال�سراج فاإّن الجمال تحّب النور«. والجدير بالذكر اأّن قيمة الجمل 

 كالح�سان، اإن لم يكن اأذكى منه، وهو اأطيب منه نف�سًا 
ّ
تظهر بعد اختبار طويل، فهو ذكي

رجل  األحق  واإن  كالجمل«.  �سبور  الرجل  »هذا  يقولون:  العرب  فاإّن  الأحيان،  بع�ص  في 

ر الأذى 
ّ
الأذى بجمل، حمل هذا الأخير في نف�سه ول ينتقم على الأثر، وي�سبر حّتى يتكر

منه، فيفكر في النتقام ول يوقعه عن ظهره والقوم حوله، بل ينتهز فر�سة انفراده به ليعاقبه، 

الرجال،  اأحد  دا�ص  اأّن جماًل  وقد حدث  ه. 
ّ
بخفي يرف�سه  ثم  الأر�ص  على  ويلقيه  فيغيرعليه 

ك عنه رغم ما لقى من �سرب رفقاء ذلك الرجل الذين اأ�سرعوا لإنقاذه، وظّل 
ّ
واأبى اأن يتحر

الجمل وا�سعًا خّفه على الرجل حّتى مات.

وقد يظّن بع�سهم اأّن جمال القافلة ُيربط بع�سها الى بع�ص ويقودها الدليل، ولكن الواقع 

يوؤّدي  اأّن تركه وحيداً  ة القافلة، لأّنه يعرف بف�سل غريزته 
ّ
اإبعاده عن بقي اأن الجمل ي�سعب 

الجمال. �سائر  الى  يربط  لم  واإن  الم�ستطاع،  قدر  بالقافلة  ملت�سقًا  يظّل  ولذلك  موته،  الى 
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ومن المناظر الأكثر األمًا روؤية جمل جهَد في الطريق وهو يحاول الّلحاق بالقافلة، فاإّنه ي�سبه 

الجنود، وهو  باإخوانه  الّلحاق  ي�ستطيع  الجهد والإعياء، فال  يعتريه  الذي  المحارب  عندها 

في الوقت نف�سه يعرف اأّنه لي�ص في مي�سور اأحدهم اأن يحمله وي�سير به، كما يعرف اأّن في 

التخّلف عنهم موته المحّتم. ويظهر الجمل ذكاًء �سديداً بعد اإخراجه من الواحة واإطالقه في 

 على تركها ثالثة اأّيام اأو اأربعة. 
ّ
ال�سحراء، فاإّنه يحاول في الم�ساء اأن يعود الى الواحة، ولو مر

ال�سحراء،  اأح�ساء  في  متوّغلًة  لياًل  جمالها  تركها  التي  بالقوافل  ماأ�ساة  من  اأكثر  األّمت  وقد 

اأمر ما على  اأيام من و�سول القافلة الى مكانها المق�سود. وقد يطراأ  وذلك على بعد ب�سعة 

الطريق �سنين  ت في هذه 
ّ
التي مر اإتمام رحلتهم، فُتكملها الجمال  القافلة يمنع رجالها من 

عديدة وخبرت دروبها.وقد حدث، بينما كّنا نقترب من جالو، بعد تركنا خيام البدو الذين 

فقام  ب�سفائه.  الأمل  المر�ص وقطعنا  به  فتك  اأّن جماًل  ثالثة من جمالهم،  منهم  ا�ستاأجرُت 

اأ�سحابه بتحميل الجملين الآخرين اأثقاله، َوُتِرك هو في ال�سحراء رغم اإلحاحي عليهم بقتله 

ليرحموه من اآلم الموت البطيء. وقد عر�سُت عليهم ثمن الجمل اإن �سمحوا لي اأن اأق�سي 

عليه، ولكّنهم رف�سوا قائلين: »اإّن هذا الجمل كريم الأ�سل وهو منهك القوى، و�سي�ستعيد 

عافيته بعد اأن ي�ستريح. وقد علمت بعد ذلك اأّن �سّحة الجمل تح�سّنت واأّنه تعافى تمامًا. 

 الجمل اأّن له دلياًل، فاإذا وقفنا في و�سط ال�سحراء نتناق�ص في اأمر ال�سبيل التي ن�سلكها، 
ّ

ويح�ص

اجتمعت الجمال حول الدليل حّتى ي�سير، فتتبعه غير مكترثة ب�سائر رجال القافلة. ول يتقّدم 

ذلك  اّتباع  الم�ستح�سن  من  اأّنه  فاعلم  به،  حافل  غير  اأمامه  �سار  واإذا  الدليل،  عادًة  الجمل 

ة في 
ّ
الجمل، فهو اأدرى بالمكان الذي تق�سده القافلة. ويقول البدو اإّن الجمل الذي رعى مر

واحة ل يخطئ ال�سبيل اإليها، ولو بعد مرور اأّيام طويلة. وللبدو حادثة م�سهورة يزعمون اأّنها 

 ال�سحراء والجمل. تقول القطاة: »�ساأ�سع بي�سي في ال�سحراء واأطير اأيامًا 
)1(

وقعت بين قطاة

 اأعود لفق�سه«. ويجيب الجمل: »اإّن اأمي اإذا �سربت من بئر ولم اأزل في بطنها، �سافرت 
ّ
ثم

 عادت و�سربت من البئر نف�سها«. وقد راأيُت بعيني جماًل تقّدم القافلة، ونحن على 
ّ
اأيّامًا ثم

م�سافة اأربعة اأّيام من بئر ذاق ماوؤها قبل ذلك باأربع �سنوات.

)1(  القطاة  طائر بري  محبوب لدى اأبناء ال�سحراء، قريب اإلى النف�ص عندما يهبط في مكان ما، ي�ستقر وي�ستوطن المكان 

ويتكاثر، وهو من الطرائد المحببة في ال�سيد وي�سار اليه بالذكاء والفطنة والدللة اأي معرفة الأماكن مهما بعدت. 

)المترجم(
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اأنقذ قافلة في �سفرها من الواحات الداخلة الى واحات  ة عن جمل   ويعرف النا�ص ق�سّ

العوينات. كان دليل تلك القافلة متوغاًل في ال�سحراء، مّتبعًا في �سيره و�سف اأحد اأ�سدقائه، 

ونفد  يومًا  ع�سر  اثني  على وجهها  القافلة  وهامت  قبل،  من  ي�سلكه  لم  لأّنه  ال�سبيل  فاأخطاأ 

لأّن  ف�سارت على خطاه ونجت  القافلة،  وتقّدم  بغتة  الجمل  الرجاء. فاندفع  وفقدت  الماء 

ذلك الجمل �سافر الى العوينات قبل ذلك بب�سع �سنين، فـ »ن�سق المكان«، كما يقول البدو، 

وعلى م�سيرة يومين واأو�سل القافلة الى اإحدى الآبار.

اأن يتذوق  اأ�سبوعين في ال�ستاء من غير  اأن ي�سافر  اأّن الجمل المتدّرب ي�ستطيع  والالفت 

اإذا  الماء، وقد ينقطع عنه في ال�سيف لمّدة اثني ع�سر يومًا. وُيطعم البدو جمالهم ح�سي�سُا 

اأمكنتهم الفر�سة، وعندما ي�سيرون بها في ال�سحراء يطعمونها بلحًا جافًا اأو �سعيراً. واأغلب 

جمال برقة هي من اإبل »حملة« واأ�سرع الإبل عدواً جمال قبيلتي »التبو« و»الطوارق« التي 

تمتاز ببيا�سها ونحافة اأو�سالها ور�ساقتها. ويقطع جمل »الحملة« 25 مياًل في اليوم، وي�سير 

الهجين من »الطوارق« اأربعين مياًل، وقد يقطع �سّتين دفعة واحدة. 

ة ل تر�سى اأن يمتطيها اأحد 
ّ
ًا له، فاإّن الناقة الوفي

ّ
وقد يكون الجمل مخل�سًا ل�ساحبه محب

ُيخ�سى  ل  التي  الرزينة  الم�سّنة  الجمال  ظهور  على  الماء  يحمل  اأن  والعادة  غير �ساحبها. 

القافلة. فاإذا انتهى  اأعّز حوائج  اأّنها تحمل  َنَزِقها على ما تحمل من الِقرب، وهي تعلم  من 

ة الجمال خوفًا على 
ّ
بقي ابتعدت هذه الجمال عن  اليوم وحانت �ساعة رفع الأحمال،  �سير 

تحوم  جماًل  راأيُت  وقد  الماء.  من  تحمله  ما  وتفّجر  ال�سطدام  من  تحملها  التي  القرب 

البع�ص  بالقرب من بع�سها  المو�سوعة على الأر�ص  الماء   تقترب من قرب 
ّ
ثم الخيم  حول 

وهي مغّطاة بَحيطة، فتدور حولها كي ل تطاأها باأقدامها، وكاأّنها ت�سعر بقيمة تلك القرب 

خيمتي  يحمل  كي  طويلة  مّدة  فاّتخذته  جماًل،  اخترت  وقد  الماء.  من  تحويه  ما  ة 
ّ
واأهمي

لقّوته وكبر �سّنه. وكان من عادته،  وكتبي واأجهزتي العلمية، ولقد وقع اختياري عليهنظراً 

 ينتظر بالقرب 
ّ
اإذا طِلع ال�سباح وبداأت عملية التحميل، اأن يق�سد خيمتي من تلقاء نف�سه، ثم

من حاويات الماء لو�سع الأحمال على ظهره.

الجمال  ها من 
ّ
دها وولي

ّ
�سي تترك  والجمل زوج غيور والناقة زوجة مخل�سة، والناقة ل 

اآخر.وقد  جمل  ناقة  على  بالإعتداء  نف�سه  تحّدثه  الّذي  للجمل  والويل  ذهب،  اأينما  فتتبعه 
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اعتدُت كّل �سباح وم�ساء اأن اأتحّدث مع اأبي حليقة عن الجمال وال�سحراء وتاريخ البدو، 

في  ي�سّكون  الريبة  �سريعو  البدو  لأّن  بي،  الظّن  اإ�ساءة  من  تفاديًا  بالأ�سئلة  اأجابهه  ل  فكنُت 

تجّنب  الى  م�سّطراً  نف�سي  اأجد  وبالدهم،  للعرب  ي 
ّ
حب رغم  وكنُت،  �سوؤالهم.  الى  الدافع 

الكثير من الآراء والمعلومات. وقد قال لي  ال�سكوك، والتحايل في الحديث لفهم  يثير  ما 

ت فترة من الزمن كان قومنا يجهلون فيها الُكفرة. ولحظ بدوّي 
ّ
ذلك ال�سيخ الوقور: »مر

اأّن غرابًا  الطفل،  اأبي  بئر  بالقرب من  قبيلة »الغوازي« في الأبي�ص، وهي واحة �سغيرة  من 

فراقبه  ذلك،  بعد  ثانية  والعودة  ال�سم�ص  اأ�سرقت  كّلما  الجنوب  �سوب  الطيران  على  داأب 

 قام يتبعه من حيث يطير الى الجنوب وتوّغل في ال�سحراء حّتى و�سل 
ّ
البدوّي زمنًا طوياًل ثم

واحة »تيزربو«. فق�سى يومًا على م�سارف الواحة، ووجد الماء الكافي للعودة الى وطنه، 

فرجع واأخبر اإخوانه بوجود نخيل وماء في �سميم ال�سحراء. فاجتمعوا و�سّنوا هجومًا على 

 تقّدموا الى »بوزيمة« و»ربيانة« و»الُكفرة«. وبهذه الطريقة و�سل 
ّ
»تيزربو« وافتتحوها، ثم

البدو الى الُكفرة«.

كان  اإن  اهلل  عبد  ف�ساأل  جالو،  في  ة 
ّ
مر اأّول  راأيته  اأن  منذ  حليقة  اأبي  ح�سان  واأعجبني 

باإمكاني �سراوؤه. فطلب فيه �ساحبه ثمنًا باهظًا ولذلك اأظهرت عدم الهتمام وتركت الأمر 

للظروف. وكان اأبو حليقة ل ي�سمح لأحد من اأفراد اأ�سرته بركوب هذا الح�سان لأّن كرامته 

ل 
ّ
ل ف�سمح لي اأن اأمتطيه كّلما اأردت، فاأكثرت من ركوبه حّتى خي ل تر�سى ذلك، لكّنه تف�سّ

اأّنني �ساحبه ولي�ص اأبي حليقة. وتعب ثالثة من الجمال فتوّقفت مكانها من غير اأن ياأذن لهم 

اأحد بذلك، ولي�ص من عادة الجمال اأن تفعل هذا ما لم يكن هناك �سبب قوي، فرفعنا اأثقالها 

لكي نريحها، الأمر الذي اأخذ مّنا بع�ص الوقت. ولكن ا�ستعدنا ما فقدناه في ن�سيم الم�ساء.

 اأن اأحادث كّل يوم رجل من رجال القافلة، ف�سّهل ذلك مجرى 
ّ
وقد و�سعُت ن�سب عيني

اأثر  ز 
ّ
يمي البدوّي  اأّن  فعلمُت  الملعومات من وقت لآخر.  اإ�ستقاء بع�ص  الأمور ومّكنني من 

ن اإن كانت الجمال التي �سبقته في الطريق ملكًا لرجال قبيلة مجاورة 
ّ
جماله ويمكنه اأن يتبي

له اأم ل، ويعرف اأي�سًا جمال »التبو« من �سكل حوافرها الغريب وطول خطواتها. وجمال 

»التبو« هي اأكثر جمال البدو �سبراً على ال�سير، ويمكن ا�ستخدامها في ال�سمال في �سحراء 

التي  القوافل  جمال  ل�ستبدال  محّطة  والُكفرة  ال�سودان.  اأرا�سي  في  الجنوب  وفي  برقة، 

ت�سير �سماًل وتنحدر جنوبًا.وقد اأخبرني الدليل اأبو ح�سن بحيلة يعّلمها البدو حين يطلقون 
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ب الّلبن 
َ
جمالهم اأو ما�سيتهم لترعى. فاإّنهم يحلبون الإبل والماعز في ال�سباح ويدفنون ِقر

ليعرفوا مخابئ هذه  الكافية  المهارة  ال�سحراء عندهم من  ل�سو�ص  يظّل رطبًا. ولكن  حّتى 

 قربتين، اإحداهما تحت الأخرى ويمالأ ال�سفلى منهما 
ّ
 الذكي

ّ
القرب. وبالتالي، يدفن العربي

لبنًا عذبًا والعليا لبنًا حام�سًا. ويقع الّل�ص على القربة العليا فال يبحث عن غيرها، وهكذا يجد 

�ساحب القرب لبنه العذب �سالمًا عند عودته م�ساًء.

التعب  من  بع�سها  وكان  ال�سمال،  نحو  بجناحيها  ترّف  الطير  �سغار  من  اأ�سرابًا  وراأينا 

بحيث اأقبل على ما قّدمنا له من الماء، وقد حّط اأحدها على يدي لي�سرب. ويرى الإن�سان 

على مقربة من الآبار نثاراً من الأجنحة والري�ص والعظام، يدّل على ما حدث لأ�سحابها من 

وق�ست  البئر،  على  وقعت  التي  الراحلة  الطيور  لبع�ص  اآثاراً  البقايا  هذه  تكون  فقد  ماأ�ساة. 

اأيامًا على حاّفتها ت�سترد قواها لتطير من جديد، وتعي�ص على الماء التي لم تجد �سعوبة في 

الو�سول اليه، نظراً لأّن بع�ص القوافل قد حفرت هذه البئر حديثًا. وتاأن�ص الطيور الى تلك 

 تنهال الرمال عليها �سيئًا ف�سيئًا حّتى تمالأها فيجّف الماء ول يبقى من البئر اإّل اأكوام 
ّ
البئر ثم

الجافة  البئر  هذه  الى  و�سلت  الطيور  هذه  تكون  وقد  عط�سًا.  الطيور  فتموت  الرمل،  من 

وقد اأنهكها التعب، فعجزت عن الطيران مئة اأو مئتي ميل للبحث عن الماء، فتظّل مكانها 

الرمل ت�سّمى  العا�سرة والن�سف �سباحًا بتالل من  ال�ساعة  حّتى تموت عط�سًا. ومررنا عند 

»الخويمات« على بعد ثمانية اأو ع�سرة كيلومترات اإلى ي�سارنا، وكانت هذه التالل كاإ�سمها 

الخام�سة  ال�ساعة  منت�سف  وفي  ال�سحراء.  رمال  على  ُن�سبت  قد  بي�ساء  �سغيرة  ت�سبه خيمًا 

راأينا عن ي�سارنا على بعد ثالثين كيلومتراً علمًا ي�سمى »الُفريِّق« اأي فريق �سغير من التالل 

المتجاورة، وهو عباره عن اأربعة تالل رملية على �سّف واحد. وفي ال�ساعة ال�ساد�سة والربع 

لحطنا قّمة علم اآخر في الجهة الجنوبية ال�سرقية ي�سّمى »المعزول«، وقد �سّمي كذلك لأنه 

عد الم�سافة.
ُ
بمعزل عن بقية التالل، وكان هذا العلم غير وا�سح لب

واأنع�ست نفو�سنا روؤية هذه الأعالم وا�ستدللنا منها للتقّدم في ال�سير، وزاد فينا اليقين اأن 

دليلنا رجل قادر بالرغم من اأن البدو يقولون عن اأمثالهم: »ل ُيعرف الدليل الماهر اإّل بعد 

الو�سول الى البئر«. وهم محّقون في ذلك، لأّنه في الطريق الخالية من الأعالم ل يتحّققون 

من �سّحة الطريق ال في نهاية المرحلة.
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قبل  الباكر  ال�سباح  في  اأخبرنا،  حين  العجيبة،  ب�سره  حّدة  ح�سن  اأبو   
ّ
ال�سنو�سي واأظهر 

حّل خيامنا، اإّنه راأى علم »الخويمات« رغم �سباب ال�سباح، ولم يتمّكن رجال القافلة من 

اأثناء الع�سر بهياكل بي�ساء لبع�ص  التاأّكد حّتى راأوا ذلك باأعينهم بعد ب�سع �ساعات. ومررنا 

روؤية  يحّب  فالبدوّي  ذلك،  في  �سديد. ول عجب  فرح  نفو�سنا  في  لذلك  فكان  الجمال، 

جعه على ال�سير في  عظام الجمال ل�سببين: اأَولهما اأَن اأَي اإ�سارة تدَل على مرور اأحد قبله ت�سَ

الآبار،  اأكثر ما تكون على مقربة من  الجمال  اأّن عظام  المت�سابهة، وثانيهما  النواحي  تلك 

�سًا للموت في نهاية الرحلة حين يرهقها اأ�سحابها وقد ندر 
ّ
لأّن الجمال اأكثر ما تكون تعر

بالموتى،  تذّكرهم  بقايا  للدللة على  كلمة »هيكل«  ي�ستخدموا  اأن  البدو  يحّب  الماء. ول 

فيطلقون عليها كلمة »غزال«.

الخمي�س 22 مار�س:

ا�ستيقظُت في منت�سف ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا، ف�ساهدت �سروق ال�سم�ص عند ال�ساعة 

ال�ساد�سة و27 دقيقة وقد دّونت ذلك. وبداأنا ال�سير عند ال�ساعة الثامنة، فقطعنا 48 كيلومتراً 

طوال  »المعزول«  تالل  ظّلت  وقد  والح�سى،  المتما�سك  الرمل  من  منب�سطة  اأرا�ص  في 

25 كيلومتراً، ولكّننا تجاوزناها بعد الظهر. وقد �سمعُت في  ال�سباح عن ي�سارنا على بعد 

ال�سباح مناق�سة بين الزروالي وعبد اهلل دارت حول تلك الأ�سقاع الممتدة التي كّنا نقطعها، 

قال الزروالي: »اإّن اأر�سنا مقّد�سة«.

اأّنه �سيكون فيها يوم  اأعتقد  اإّن لها م�ستقباًل عجيبًا، واإّنني  فرّد عليه رجل �ساخراً: »نعم 

قفراء ووا�سعة  وتعالى، حفراء  �سبحانه  اهلل،  اأوجدها  التي  الوحيدة  المنطقة  الح�ساب،لأنها 

بحيث ت�سع العالم اأجمع«.

الجمال  روث  عن  للبحث  القافلة  ويتقّدمون  وي�ساراً  يمينُا  يجرون  »التبو«  عبيد  وكان 

ة اأفراد القافلة، ومالت نفو�سهم 
ّ
ليّتخذوا منها وقوداً، فقد اعتادوا اأن يعي�سوا بمعزل عن بقي

ة ي�سعلونها لياًل على م�سافة ق�سيرة من مكان ن�سب الخيم. فكانوا  الى ال�ستئثار بنار خا�سّ

اأميال في  اأربعة  بلغت  القافلة م�سافات  ي�ستفيدون من �سرعة عدِوهم، ويحيدون عن طريق 

بع�ص الأحيان للبحث عن هذه الماّدة الثمينة!

قوانين  لم يخرجوا بذلك عن  العبيد، ولكن هوؤلء  ير�سيهم عاّدة هوؤلء  البدو ل  وكان 
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ال�سحراء التي تقول: »اإّن اأّول من ي�سع يده على �سيء في الطريق يملكه له من دون منازع«.

»لي�ص  للعبيد:  يقولون  فكانوا  الحّق،  هذا  عن  بها  يدافعون  حّجة  لهم  كان  البدو  اأن  غير 

لديكم دليل يتقّدمكم، ول اأنتم را�سون اأن تكونوا في طليعة القافلة خوفًا من دفع جمالكم 

على ال�سير ب�سرب الع�سي، وفي الوقت نف�سه تنتهزون الفر�سة فتتركون جمالكم لأنها تتبع 

جمالنا في حين تعدون لجمع الروث«.ويقول العبيد: »تريدون اأن نقود جمالكم فت�سبقوننا 

جانب  الى  �سائرون  واأنتم  عليه  يعثر  من  اأّول  لأّننا  لنا،  ملك  هو  الذي  الروث  جمع  الى 

جملكم«.

اأّن العبيد  وا�ستّد النزاع بينهم، فطالبوا اأن اأحكم بينهم. فاأعطيُت الحّق للبدو واعتبرُت 

�ساخنًا  طعامًا  العبيد  اإعطاء  اأمانع  ل  كنُت  ولكّنني  بالروث.  ال�ستئثار  في  الحّق  لهم  لي�ص 

التي جمعوها  الموؤن  من  لديهم  ما  وقّلة  الُمدقع  لفقرهم  نظراً  م�ساء،  كّل  العاّمة  الموؤن  من 

قّلما  الكثير من الخ�سال والعادات، فالعبيد  البدو في  لأنف�سهم.ويختلف عبيد »التبو« عن 

داخل  يجّففون  وهم  بها،  وفرحوا  اإليها  اأن�سوا  واإّن  طعامهم،  في تح�سير  النار  ي�ستعملون 

لحاء النخلة عند قّمتها ويطحنونه وي�سنعون من ذلك نوعًا من الكعك الُمحّلى ي�سيفون اإليه 

 مطحونين. وهم ل يدعون اأحداً لم�ساركتهم طعامهم كما يفعل البدو، ول 
)1(

بلحًا وجراداً

يتاأّخرون عن تلبية دعوة اأحد لهم لتناول الطعام. 

اأن ل يتركوا  ف غير الالئق. وعبيد »التبو« يتعّمدون 
ّ
والبدو ياأخذون عليهم هذا الت�سر

من  اأّن  تقول  التي  الخرافة  ت�سدق  اأن  من  يخافون  لأّنهم  اأغرا�سهم،  من  �سيئًا  طريقهم  في 

يلتقط �سيئًا �سقط من العبيد ل بّد اأن ي�ستولي عليهم يومُا من الأيّام. ويتمّتع هذا القوم باأج�سام 

قوية البنية، وهم اأهل جّد وعمل، غير اأّنهم �سديدو ال�سذاجة في نظام معي�ستهم وتفكيرهم. 

ه بالكثير من طبائعهم.وفي ذلك اليوم، مر�ص اأحد 
ّ
ولكن بداأوا الآن الختالط بالبدو والت�سب

 حجمه عند ذيله، واأملنا اأن ي�ستعيد الجمل عافيته عند طلوع 
ّ
الجمال فالزمه اأبو حليقة ثم

فتقّدمت  ال�ساي،  من  كوبًا  نتناول  اأن  وارتاأينا  الماء  من  الكافي  القدر  لدينا  ال�سباح. وكان 

)1(  كان الليبيون القدماء اذا هجم عليهم الجراد قاموا بقتله من اأجل اأكله، وذلك بف�سل الراأ�ص والأجنحة والأرجل، ثم 

ي�سم�ص حتى يجف، ولقد ذكر هيريدوت هذة الق�سة في كتابة التاريخ في الجزء الخام�ص المخ�س�ص بليبيا وقبائلها 

وعاداتها وتقاليدها. ولقد ظل هذا الأمر حتى ثالثينات القرن الما�سي، فلقد كان يقلى بدون زيت ولكن لي�ص كل 

نوع من الجراد بل الذي ي�سل طوله الى 10 �سنتيمترات وما فوق.
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القافلة مع اأبي حليقة والزروالي وعبد اهلل، واأخذنا الدليل حّتى يحّدد لنا الطريق ال�سحيح، 

وعندما �سرنا على م�سافة كافية اأ�سرعنا في اإ�سعال النار وغلينا ال�ساي. اأما القافلة فقد لحقت 

 بنا كوبًا من ال�ساي. ولم تتوقف القافلة عن ال�سير اأثناء ذلك، حّتى 
ّ
بنا وناولنا كّل رجل يمر

ابو  بطيئًا. وكان  �سيراً  ت�سير  التي  بالقافلة  ولحقنا  الجمال، جمعنا حوائجنا  اآخر  بنا   
ّ
مر اإذا 

حليقة يمتطي جمله والزروالي وعبد اهلل يركبان جماًل واحداً، وكنُت على ظهر الح�سان.

المواقف،  العديد من  في  اأفادني كثيراً  الح�سان »بركة«  باأن  الإقرار  اإل  هنا  ي�سعني  ول 

وامتناع  ترّدد  بعد  اإل  تتركها  ل  التي  مراعيها،  من  الجمال  واأجمع  لأذهب  اأمتطيه  فكنُت 

�سديدين. 

وكنُت اأركبه لزيارة الأماكن المثيرة لالهتمام، عندما تقف القافلة في واحة من الواحات 

لت�ستريح الجمال اأو ترعى. وكنُت اأتقّدم به القافلة واأتخّلف عنها لتدوين بع�ص المالحظات 

نات الجيولوجية، وكنُت اأظهر واأنا اأمتطيه بمظهر لئق ب�سيخ في 
ّ
اأو الح�سول على بع�ص العي

طليعة قافلته، حين تدخل واحة اأو تتركها.

الجمعة 23 مار�س:

ت ليلة الأم�ص رياح قوّية من ال�سمال ال�سرقي، بداأت عند ال�ساعة 
ّ
قطعنا 36 كيلومتراً، وهب

الواحدة  ال�ساعة  النهار وا�ستّدت بين  الريح تهّب طيلة  الليل، وظّلت  الواحدة بعد منت�سف 

والثالثة ولم تهداأ اإل عند الم�ساء. وكان الجّو معتدًل و�سافيًا مع اقتراب الم�ساء. وراأينا عند 

ال�ساعة الخام�سة م�ساء تالل الرمل الم�سّماة »المعازيل«، على م�سافة 25 كيلومتراً في الجهة 

للبدء  كبيراً  مجهوداً  واأبدوا  اليوم،  طيلة  ال�سير  في  رغبًة  الرجال  واأبدى  ال�سرقية.  الجنوبية 

بال�سير عند ال�ساعة الثامنة، قا�سدين اأن يم�سوا 12 �ساعة، ولكن الجمل المري�ص اأعاقنا عن 

تنفيذ هذه الفكرة، فقد �سعف حّتى ا�سطررناه الى النهو�ص عندما حان وقت الرحيل. وهّز 

 قال: 
ّ
اأبو حليقة راأ�سه ثم

َك الجمل 
َ
»�سيكون لحم هذا الجمل طعامًا لنا قبل انتهاء اليوم«. وبعد ذلك ب�ساعتين َبر

واأبى اأن يقوم، فذبحه رجال اأبي حليقة بعد ذلك بقليل، وتركنا ثالثة رجال وجملين لحمل 

لحمه والّلحاق بنا. ولم نكد ن�سير قلياًل حّتى جاءني اأبو حليقة راكبًا على ظهر جمله وقال: 

»اإّنه جمل �سمين فلنقف قلياًل«.
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النار  اأُ�سعلت  حين  في  الّلحوم،  اأكل  الى  البدو  يميل  كم  اأعلم  وكنُت  القافلة،  وتوقّفت 

وُمررت �سرائح الّلحم الم�سوية على الرجال فاأكلوا اإل اأنا وخادماي الم�سرّيان. و�ساألني اأبو 

حليقة عن امتناعي، فاأخبرته اأّنني ل اأحّب كثيراً اأكل لحم جمل مري�ص. فاأجاب: »اإنه خير 

من ال�سمك ال�سغير)بالإ�سارة الى علب ال�سردين التي كانت معنا( فقد راأينا الجمل يذبح، 

ولكن من يدري 

ماذا اأ�ساب هذا ال�سمك ال�سغير بعد اإخراجه من البحر«.

الأرز  في  ي�سعونها  دقيقة  خيوطًا  ن�سلوه   
ّ
ثم الجمل،  لحم  من  بقي  ما  البدو  وجّفف 

حّتى  »�سن�سير  ح�سن:  اأبو  لي  قال  الظهر،  بعد  ال�سفر  ا�ستئنافنا  وعند  ذلك.  بعد  والع�سيدة 

يغيب القمر فنتمّكن من تناول الغذاء باكراً عند البئر«. ولكن »الجدي« حجبته الغيوم قبل 

اأن يغيب القمر، فا�سطررنا الى التوّقف ون�سب الخيام عند ال�ساعة العا�سرة والن�سف م�ساًء، 

خ�سيًة اأن ن�سّل الطريق. ولم يكن في هذا الجزء من ال�سحراء �سيء ي�ستك�سفه الإن�سان في 

ة. ويزيد هذا ال�سعور فيه 
ّ
�ص عواطفه الداخلي

ّ
ما يرى حوله، غير اأّنه ي�سعر بال�سكون، ما يجي

التي هو فيها وي�ستمّد منها  الّلحظة  اإليها، فيعي�ص  العودة  باأّنه بعيد عن المدن ول يفّكر في 

د الزروالي عند الغروب يخّط في الرمل لمعرفة البخت كما 
ّ
كل �سرور وطرب. وراأيُت ال�سي

الغروب  األوان  ثنايا  بين  �سارحتين  فيتركهما  من وقت لآخر  عينيه  يرفع  البدو، وكان  يقول 

الزاهية، لأّن البدوّي ل ي�ستطيع اإّل اأن يحّب الطبيعة ويقّدر جمالها.

بع�ص  على  اإل  نعثر  ولم  الأعالم  من  خالية  ال�سحراء  وكانت  مت�سابهة،  الأيام  وم�ست 

ل لمن يرى ال�سور التي التقطتها في تلك 
ّ
هياكل الجمال اأو الح�سى ال�سغيرة، حّتى اإّنه يخي

جهات  من  ت�سويره   
ّ
تم ذاته  الخيام  ن�سب  مكان  تمّثل  اأّنه  اأّيام  �سبعة  غ�سون  في  النواحي 

مختلفة. وبالتالي لم يكن هناك �سيء ي�سغل البال ويقطع حبل التفكير.

يا لها من �سحراء خاّلبة �ساحرة، ت�ستهوي العقول بما فيها من وح�سة وعزلة. في تلك 

الحياة.  ماديّات  من  والج�سد  العقل  د 
ّ
يتجر الموح�ص،  القفر  ذلك  وفي  المترامية  الفيافي 

ل اإليك اأّنك 
ّ
وفي ذلك الف�ساء ال�سا�سع تق�سي اليوم تلو اليوم وتم�سي الليلة بعد الليلة، وُيخي

نهايًة. وفي  له  اأو  منه مخرجُا  اأن تجد  ال�سنة من دون  بعد  ال�سنة  �سنوات حياتك  �ست�ستنفد 

الالنهاية هذه، ترى نف�سك وقافلتك ذّرة من الرمال التي تطوؤها قدماك، وتتجّلى لك عظمة 
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اأّن و�سائلك في المدن ل تجدي نفعًا في  اهلل وقدرته، وتت�ساءل نف�سك في عينيك وت�سعر 

ال�سحراء واأّن ل �سبيل لك اإل اأن تهديك يد القدر.

ال�سبت 24 مار�س:

ا�ستيقظنا متعبين عند الخام�سة والن�سف �سباحًا، لأّننا لم ننم ليلة اأم�ص اإل ال�ساعة الثانية 

�سباحًا. وكان اليوم �سحواً، وهّب ن�سيم من ال�سمال ال�سرقي في ال�سباح، وهداأ عند الظهر، 

ال�سرقي،  ال�سمال  من  �سديدة  رياح  ت 
ّ
هب م�ساًء  العا�سرة  ولكن،عند  دفئًا.  الجّو  زاد  مّما 

الرمل  نعومة  فزادت  �سباحًا،  والن�سف  التا�سعة  منذ  قلياًل  ر 
ّ
تتغي ال�سحراء  نواحي  واأخذت 

وتجّعد اأديم ال�سحراء بع�ص ال�سيء. ومررنا عند ال�ساعة العا�سرة باأكوام من الحجارة ال�سوداء 

اأكدا�ص  يميننا  الظهر عن  عند  وراأينا  اليوم.  نراها طيلة  ظّللنا  التي  الجرداء  الأر�ص  تلك  في 

لتناول طعام �ساخن  اإل ربعًا  الثانية  ال�ساعة  الحطب في وادي زيغن، وحططنا الرحال عند 

اليوم  نفد في  ال�ساعة، لأّن وقودنا كان قد  الذي وجدناه في تلك  الحطب  على مقربة من 

والربع  الخام�سة  ال�ساعة  عند  و�ساهدنا  الأم�ص.  منذ �سباح  �ساخنًا  �سيئًا  نتناول  ولم  ال�سابق 

تالًل من الرمل على بعد 40 كيلومتراً في الجهة الجنوبية ال�سرقية. وكانت هذه التالل على 

التا�سعة، لحظنا  ال�ساعة  منت�سف  وعند  زيغن.  وادي  نحو  الجنوب  الى  منحدر  هيئة خّط 

ازدياد اأكدا�ص الحطب في تلك المنطقة.

اأملنا خاب  اليوم، ولكن  في ذلك  زيغن  ن�سل  اأن  ال�سباح، رجونا  في  ال�سير  بداأنا  وعندما 

واختلفت الآراء في معرفة ال�سبب وراء هذا التاأخير، فقال اأبو حليقة: »اإّن الدليل قد حاد غربًا 

د الزروالي، اّلذي اختار الدليل، 
ّ
عن ال�سبيل، واإل لكّنا و�سلنا البئر قبل هذا الوقت«. ولكن ال�سي

دافع عنه قائاًل: »اإّننا اأ�سعنا وقتًا في ذبح الجمل و�سوي لحمه واأكله«. اأما حامد فقد ف�ّسر �سبب 

هذا التاأخير قائاًل: »اإّن الرجال ل ت�ستحّث الجمال لل�سير، فاإّن بع�سهم يغفو طوياًل في الطريق، 

ثّم ي�سحو على مهل فيرى القافلة لم تغب بعد عن ب�سره«. ولقد اأ�سار حامد الى ذلك لأّن بع�ص 

البدو كان يخرج عن خّط القافلة، ثّم يغفو ن�سف �ساعة اأو اأكثر، حّتى اإذا ا�ستيقظ لحق بالقافلة 

من غير اأن يبذل جهداً كبيراً نظراً لبطء ال�سير ووجود اأثر القافلة على الرمال.

وتذّكرت، عندما وقفنا نوقد النار لطهي اأّول طعام �ساخن نتناوله بعد مرور ثالثين �ساعة، 

اأّن تلك الجهة هي التي �سللنا فيها الطريق في رحلتنا ال�سابقة الى الُكفرة العام 1921. وبعد 
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 الزروالي، الى تيزربو التي تبعد عن زيغن م�سافة يوم 
ّ
النتهاء من تناول الطعام تركنا داود، عم

الى الغرب. وكان ق�سده اأن يعود بزوجته وابنته الى برقة حيث يمكنه اأن يجد عماًل اأن�سب 

د الزروالي ر�سي اأن يمّد له يد الم�ساعدة في مركزه الجديد. ولم يكن 
ّ
له، وزاد اأمله اأّن ال�سي

من ال�سهل على ذلك الرجل الم�سّن اأن يعود مع عائلته ويخترق ال�سحراء �سماًل الى برقة، 

اأّن ثالثتهم يم�سون اليوم  اأمره، فاأخبرني  ولي�ص معه اإل جمل واحد. وقد �ساألته كيف يدّبر 

 ركبته زوجته في 
ّ
اإذا خّف الماء على الجمل، امتطته ابنته في اليوم الثاني، ثم الأّول، حّتى 

»الحماية  فاجاب:  الطريق«.  في  �سيء  اأ�سابه  الجمل  اأّن  »افتر�ص  له:  فقلت  الثالث.  اليوم 

من اهلل«. واأعطيته اأرّزاً ومعكرونة و�سايًا و�سكراً، فتركنا وهو �سعيد، بعد اأن قراأ لنا الفاتحة.

ًا من الأرز ولحم الجمل، وتوّجهوا الى فرا�سهم را�سين. وكانت 
ّ
وتناول البدو طعامًا �سهي

الليلة بديعة، فتركُت خيمتي وق�سيُت وقتًا هادئًا تحت �سوء القمر والنجوم الباهتة في غمرة 

ت نف�سي بذلك المنظر الممتع، وازددُت �سجاعة برفقتها ال�سامتة، 
ّ
ر

ُ
نوره الأكثر اإ�سراقًا، ف�س

فعدت الى فرا�سي يغمرني الأمل والثقة.

الأحد 25 مار�س:

كيلومتراً،   24 وقطعنا  ربعًا  اإل  الثانية  عند  وتوّقفنا  ربعًا  اإل  الثامنة  ال�ساعة  عند  ا�ستيقظنا 

ال�سرقي  ال�سمال  من  قوية  رياح  ت 
ّ
وهب  .14 والأدنى   32 الأق�سى  الحرارة  درجة  وبلغت 

ال�سم�ص  تحجب  الغيوم  وكانت  الخام�سة.  ال�ساعة  منت�سف  عند  اإل  تهداأ  ولم  الليل  طوال 

 
ّ
نمر وكّنا  الظهر.  بعد  الغيوم  وتبّددت  رذاذاً،  ال�سماء  اأمطرت  الظهر  وعند  ال�سباح،  في 

طول الطريق باأكدا�ص الحطب التي ازداد ارتفاعها كّلما اقتربنا من البئر. وكان يتخّلل تالل 

يزداد  الرمل  الأ�سود. واأخذ  الحجر  تتناثر عليها قطع �سغيرة من  بقاع رملية  الحطب تلك 

التا�سعة  ال�ساعة  وعند  الأر�ص.  �سطح  من  بو�سات  ب�سع  عمق  على  ندّيًا  �سار  حّتى  نعومة 

والربع راأينا في الجنوب الغربي على بعد 3 كيلومترات تالل »الو�سكة«، وهي بئر �سغيرة 

من مجموعة اآبار زيغن. وعند التا�سعة والن�سف اجتزنا اإلى الي�سار معطن بو حّواء، وهي بئر 

 ن�سبنا الخيم على مقربة من بع�ص اأ�سجار النخيل القائمة على بئر الحر�ص، 
ّ
زيغن القديمة. ثم

العين  بذلك  نعني  ل  فنحن  بئر،  نتكّلم عن  عندما  ال�سحراء،  وفي  زيغن.  اآبار  اأعذب  وهي 

دة الحفر والمتينة الجوانب التي يربط اإليها دلو اأو اأقيمت عليها م�سّخة، ولكّن نق�سد 
ّ
الجي

اإليه بعد الحفر. فاإذا تركت  ب الماء من �سطحها ف�سهل الو�سول 
ُ
بذلك الحفرة التي قد قر
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القافلة بئراً في ال�سحراء، تراكمت الرمال عليها و�سّدت منفذها، فيتعب القادم الجديد في 

تنظيفها، ولكن �سروره يكون �سديداً بن�سيبه الوافر من الماء العذب، بعد اأن اأم�سى اأيامًا ل 

يجد منه ما يزيد عن حاجته.

ل القارئ اأّن بئر ال�سحراء ذات حوائط يقوم عليها علم من الأعالم، فما هي في 
ّ
ول يتخي

غالب الأحيان اإل بقعة ندية من الرمل يحفرها البدوي فيخرج منها الماء على بعد 3 اأو 4 اأقدام.

وبعد مثل هذه الرحلة الطويلة، يكون اأّول هم رجال القافلة اأن ي�سقوا الجمال ويطعموها، ثّم 

يكون اأكبر هّمهم غ�سل اأج�سامهم ومالب�سهم. واإذا كان الماء قلياًل يرجئون غ�سل المالب�ص 

حّتى ي�سلوا الى بئر ثانية. وعندما ي�ستريحون الرجال يمالأون القرب ويتركوها طوال الليل، 

القرب  فيف�سلون  فيها،  ال�سوائب  وفح�ص  منها  النا�سح  لمعرفة  ال�سباح  في  يتفّح�سونها  ثّم 

دة ويبداأون ب�سرب ما في الأولى يقينًا منهم بجودة الباقي.
ّ
الرديئة عن الجي

اأُن�ٍص  ليلة  اأفرادها متعبين،  بئر، مهما كان  القافلة عند  تق�سيها  التي  الليالي  اأولى  وتكون 

و�سروٍر ورق�ص وغناء. وي�سعر الإن�سان قبل الو�سول الى البئر اأّنه �سيقيم عندها اأربعة اأّيام اأو 

خم�سة متنعمًا بوفرة الماء بعد حرمانه منه طوياًل. ولكن العجيب في الأمر اأّن الإن�سان، اإذا 

الحياة ونعمة  نعم  فيها من  ما  الطريق وقّلة  القلق ومنعه جهل  تمّلكه  يومًا م�ستريحًا،  ق�سى 

الراحة، واكتفى باأكل البلح الجاف حيث اإّن ذلك ل يختلف بين البئر ذات الماء الغزيرة في 

البئر  تزيد م�ساحة  الأحيان ل  ال�سحيح. وفي غالب  الماء  العين ذات  الخ�سبة وبين  الواحة 

بعد حفرها عن متر مرّبع، ويم�سك الرمل الندّي جدرانها، فيتركها الن�سان حتى يهداأ الرمل 

وي�سفو الماء. غير اأّن البدوّي قّلما ي�سبر في�سرب الماء عكراً. وكم �سربُت من اأكواب الماء 

العكر وكرعُت منه في كوبي الم�سنوع من الزنك الذي ل اأنظر اأبداً الى قاعه عندما اأ�سرب. 

و�سلُت  حّتى  الأ�سدقاء  بع�ص  حمله   
ّ
علي اقترح  الذي  )الم�سفاة(  »الفلتر«  اأ�ستخدم  ولم 

الى ال�سودان حيث كانت المياه رديئة للغاية، في منطقة مكّتظة بال�سّكان، ل ُيعرف ما هي 

اأجزائه  بع�ص  وجدُت  لأّنني  اأهملته   
ّ
ثم ومن  قلياًل  ا�ستعملته  وقد  فيها.  المنت�سرة  الأمرا�ص 

مفقوداً. والجدير بالذكر اأن قذارة ال�سحراء لي�ست كقذارة الجهات الأخرى، فاإّنها ل توؤذي 

ال�سّحة لأّن الرمل �سيء نظيف، وثياب البدو يتخّللها الهواء، والح�سرات كثيرة ول يمكن 

التخّل�ص منها، ولكّن البدوّي اعتادها فاأ�سبح ل ياأبه لها. 
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الف�سل الثاين ع�رش

اختالف مناظر ال�سحراء واإ�سالح اخلريطة

الإثنين 26 مار�س:

عند بئر الحر�ص، اإحدى اآبار زيغن، كانت درجة الحرارة اأق�ساها 27 واأدناها 6، وكان 

الجّو �سحواً والرياح �سمالية �سرقية تحّولت الى عا�سفة �سديدة قرابة ال�ساعة الحادية ع�سرة، 

التا�سعة. وقد  ال�ساعة  منت�سف  تهداأ حتى  ال�سابعة، ولم  ال�ساعة  منت�سف  ثائرة حّتى  وظّلت 

اإ�سافيًا.  يومًا  البقاء  الى  ا�سّطرتنا  العا�سفة  ولكن  زيغن،  في  واحدة  ليلة  نم�سي  اأن  رنا 
ّ
قر

ويوجد في منطقة زيغن اأربع اآبار، وهي: الثنتان اللتان مررنا بهما يوم الأحد، والحر�ص التي 

يق على بعد 20 كيلومتراً من جهة ال�سرق. نزلنا عندها واأبو زرِّ

فقال:  ال�سحراء،  الى  مجيئي  اأمر  عن  اهلل  عبد  تابعي  النهار  اأثناء  حليقة  اأبو  حّدث  وقد 

تين الى بالدنا التي لم اأَر 
ّ
»اإّنكم جريئون اأّيها الم�سرّيون، فاإّن من ال�سجاعة اأن يح�سر البك مر

ًا زارها. ولماذا ياأتي الى ال�سحراء ويترك خيرات الأر�ص في م�سر اإن لم يكن له غر�ص 
ّ
اأجنبي

اأمر مجيئه واهتمامه بقيا�ص الجهات  اإّن  اأخفي عليك   في ذلك ال�سفر واأخطاره. ول 
ّ
خفي

ور�سمها ي�سغلني«. وحّتى �سديقي اأبي حليقة تملكه الريبة مّني، ويراوده ال�سّك في اأهدافي، 

ب كراهية البدو 
ّ
ح لي في اآخر الأمر الدافع الحقيقي الذي �سب حين اخترقُت بالده. وقد و�سّ

المحافظة  غريزة  من  واإّنما   
ّ
ديني ب  تع�سّ من  ذلك  ينبع  ول  بالدهم،  الى  الأغراب  لمجيء 

المحبوب،  الُكفرة، وهي مركز حياتهم  الى  ال�سحراء  الغريب في  فاإذا توّغل  النف�ص.  على 

كما يقول البدو: »كالجمل الذي ُيدخل اأنفه من ثنايا الخيمة«، ويتبعه بعد ذلك الكثيرون، 

ال�سرائب.  دفع  على  واإجبارهم  اإ�ستقاللهم  بالدهم و�سياع   
ّ
الأجنبي تمّلك  النتيجة  فتكون 

ولي�ص لأحد اأن يلومهم على هذا الخوف من اإحدى هذه النتائج.

والراأي ال�سائع هو اأّنه ل يتبّدل �سيء في ال�سحراء، ولكن توالي الأيام ُيحدث فيها تغييراً 

 ،1871 العام  الُكفرة  الى  طريقه  في  زيغن  في  مروره  عند  رولف�ص،  الرّحالة  فاإّن  مده�سُا. 



118

ذكر وجود م�ساحة كبيرة من النباتات في تلك الجهة، غير اأّنني لم اأَر فيها اأي اخ�سرار في 

الأ�سل، واإّنما وقع نظري على اأكوام من الحطب الجاّف. ويوؤيّد قول رولف�ص ما ذكره لي 

اأبو حليقة اأّن اأباه كان ياأخذه الى الُكفرة عند �سفره لجلب البلح، لأّن البدو يعتقدون اأّن ماء 

ال�سيف.  ف�سل  في  بالأطفال  ال�سرر  يلحق  جالو،  بالقرب من  الزوية  مركز  وهي  �سخيرة، 

اأيام وخم�ص ليال من دون  اأبوه يحمله على ظهره معظم الطريق، ويقطعها في ثالثة  وكان 

ة واحدة بين 
ّ
التوّقف اأثناء الرحلة. واإّنما كانوا يقدرون على القيام بذلك باإطعام الجمال مر

جالو وزيغن، وعندما ي�سلون الى زيغن يتركونها لترعى في الأر�ص الخ�سراء المحيطة بها. 

وبالتالي، يّت�سح اأّن رولف�ص كان �سادقًا في و�سفه تلك النواحي بكثرة مراعيها. ولكن، بعد 

ر 
ّ
رت معالم تلك الأ�سقاع. وقد يكون ال�سبب في ذلك تغي

ّ
مرور خم�ص واأربعين �سنة، تغي

مجرى المياه في طبقات الأر�ص وانقطاعه عن تلك الجهات اليانعة، فاأ�سبح ما فيها حطبًا 

ًا لمخاطر ال�سحراء، فاإننا احتطنا 
ّ
للوقود.وكانت مرحلتنا من بئر بو الطفل الى زيغن مثاًل حي

في تلك الرحلة ما اأوتينا من احتياط، بيد اأن وقودنا نفد. مات اأحد جمالنا، وخارت قوى 

بين زيغن والُكفرة من  فاقتاتت  الجمال،  اآخرين، حّتى خ�سينا عليهما. ونفد طعام  جملين 

اأوراق النخيل التي جمعناها في زيغن، ولكن ذلك ل يمنع الجمل من ال�سعور بالجوع. وقد 

تعطيك  كناقُتك  التهّكم، وهو: »�سديقك  بع�ص  يخلو من  مثاًل ل  البدو  اأحد  حفظُت عن 

في  التيودوليت  بوا�سطة  ال�سمالي  القطب  نجم  ور�سدُت  الغد«.  في  وتخذلك  لبنُا،  اليوم 

بالح�سابات  والقيام  المالحظات  تطبيق  بعد  لي  واّت�سح  زيغن،  في  ق�سيتهما  اللتين  الليلتين 

اأّن زيغن واقعة على بعد 100 كيلومتر في الجهة ال�سرقية ال�سمالية من الموقع حيث و�سعها 

�سابقًا رولف�ص. ومن المعروف اأّنه لم يزر زيغن ولم ير�سدها، واعتمد على ما قاله البدو عن 

هذه المنطقة. والى جانب ذلك، لحظُت اأّن زيغن تعلو 310 اأمتار عن �سطح البحر.

الثالثاء 27 مار�س:

ا�ستيقظنا عند ال�ساعة ال�ساد�سة والريع �سباحًا، وتوّقفنا عن الم�سي الثامنة م�ساًء، وقطعنا 

قوّية  والرياح  �سحواً  والجّو   ،8 واأدناها   26 اأق�ساها  الحرارة  درجة  وكانت  كيلومتراً،   47

ت في الّليل والنهار، وتنت�سر في ال�سماء بع�ص الغيوم البي�ساء. وبعد 
ّ
من ال�سمال ال�سرقي هب

اأن تركنا الحر�ص، اأ�سار الدليل الى موقع الُكفرة على بعد 5 درجات من الجنوب ال�سرقي. 

 
ّ
 بالحطب الممتّد على م�سافة ع�سرة كيلومترات من �سرق البئر، ثم

ّ
وظللنا مّدة �ساعتين نمر
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دخلنا جهة كثيرة الرمال الناعمة وقليلة التمّوج. وازداد تمّوج الأر�ص حّتى دخلنا اأ�سقاع 

التالل الرملية ُقبيل الغروب. وعند منت�سف ال�ساعة الثالثة، راأينا جهة ال�سرق �سّفًا من التالل 

التالل  هذه  امتداد  وكان  الأ�سود.  الحجر  من  اأجرا�سًا  ت�سّمى  �سغيرة  تالل  تتخّللها  الرملية 

اأب�سارنا �سوب الجنوب ال�سرقي،  يراوح بين 20 كيلومتراً و30، وقد انحدرت على مدى 

وعند  الغربي.  الجنوب  �سوب  جرد�ص،  وي�سّمونها  الرمال،  تالل  ذلك  بعد  انت�سرت   
ّ
ثم

ال�ساعة الخام�سة والن�سف، تقاربت هذه التالل واعتر�ست �سبيلنا فمررنا بينها، ولكّنها لم 

تكن مرتفعة جداُ بحيث ي�سعب علينا اجتيازها.بال�سافة الى ذلك، اّت�سح لي الفرق ال�سا�سع 

واإن  الزوية،  ون 
ّ
يحب اإّنهم ل  ال�سود  ال�سير، ويقول  ال�سبر على  م�ساألة  في  والعبيد  البدو  بين 

خافوهم. وكانت جمال التبو اأكثر ان�سباطًا وان�سياعًا من جمال البدو. وكان كّل جمل منها 

طًا كجمل البدو. وعند الظهر، اجتزنا علم جبيل 
ّ
مربوطًا الى ر�سن لقيادته، ول ي�سير متخب

بالقرب  فقد حياته  ا�سم من  ال�سحراء، يحمل  اأعالم  �ساأن معظم  �ساأنه  العلم  الف�سيل، وهذا 

منه، تذكاراً له. كان الف�سيل من خير اأدّلء ال�سحراء، وكان في طريقه من جالو الى الُكفرة، 

فغمرت قافلته عوا�سف رمل �سديدة اأهلكت جميع اأفرادها. ولم يكن هنالك �ساهد على ما 

حدث، ولكن ما ُوجد بعد ذلك من اأثر القافلة اأظهر حقيقة الأمر.

الى  الف�سيل  عيني  واآذت  القافلة  في وجه  تتطاير  الرمال  فراحت  �سديدة،  ت عا�سفة 
ّ
هب

بهما، ولم ي�ستطع روؤية الطريق بل اعتمد على و�سف من كان معه لالأعالم  حّد كبير، فع�سَ

النحدار  زيغن، وحاولوا  في طريق  فاأخطاأوا  الخبرة،  قليلي  كانوا  ولكّنهم  بها.  وا 
ّ
مر التي 

لوا في ال�سحراء، وُفنيت القافلة اإل جماًل واحداً جِهد في العودة الى  الى الُكفرة ولكّنهم �سّ

القافلة، تقوده غريزته التي ل ُتخطئ فو�سلها. وعرف اأهل المدينة اأّنه من جمال الف�سيل بما 

على عنقه من َو�سم. وقامت قافلة لنجدته، فتبعت اأثر الجمل في ال�سحراء ولكن الوقت كان 

العلم الذي  بالقرب من  ال�سحراء،  الرجال متيب�سة في  قد فات. فلم تعثر �سوى على جثث 

 
ّ
اأطلق عليه ا�سم »اأم الف�سيل التع�ص« الذي ُوجد مع�سوب العينين، الأمر الذي ك�سف عن �سر

الماأ�ساة واأظهر حقيقة الفاجعة.

الأربعاء 28 مار�س:

تنق�سع  ولم  لآخر،  وقت  من  ال�سم�ص  اأ�سّعة  تتخّللها  النهار،  طوال  كثيفة  الغيوم  كانت 
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الثامنة �سباحًا   تحّولت في 
ّ
ال�سرقي، ثم ال�سمال  ت رياح باردة من 

ّ
كذلك في الم�ساء. وهب

 هبوب الرياح الباردة في الم�ساء، 
ّ
الى عا�سفة دامت ثالث �ساعات ون�سف ال�ساعة. وا�ستمر

 دخلنا 
ّ
و�سقط رذاذ في منت�سف الحادية ع�سرة م�ساًء. �سرنا بين تالل الرمل مّدة �ساعتين، ثم

كثيراً. وق�سينا  منها  الجمال  تاأذت  التي  المه�ّسمة  ال�سوداء  بالحجارة  ُمغطاة  جة 
ّ
متعر اأر�سُا 

الحادية ع�سرة ون�سف  الرمل. وعند  بين تالل  �سرنا من جديد   
ّ
ثم �ساعة،  الأرجاء  في تلك 

اإلى  ال�سوداء  والحجارة  الرمل  وتالل  ي�سارنا،  اإلى  الهواي�ص  تالل  �سل�سلة  كانت  �سباحًا، 

يميننا. وعند ال�ساعة الثانية ع�سرة والربع، اجتزنا اإلى الي�سار، على بعد 4 كيلومترات، َعَلم 

جور المخزن، وهو عبارة عن تالل من الحجارة ال�سوداء يراوح ارتفاعها بين خم�سين متراً 

تّلتين  عن  عبارة  وهو  وابنتها،  الجارة  بَعَلم  مررنا  ربعًا،  اإل  الثانية  وفي  مئة وخم�سين.  الى 

البدو كيف  اأطلق عليهما. واأخبرُت بع�ص  ينا�سبهما ال�سم الذي  مختلفتي الحجم، بحيث 

�سللُت الطريق العام 1921، فلم َيعَجبوا لذلك، لأّن اأهل ال�سحراء األفوا بوميًا م�ساألة �سالل 

الطريق وفقدان الجمال والماء والوقود.

الخمي�س 29 مار�س:

لم اأتمّكن ذلك اليوم من �سبط اأقّل درجة للحرارة لأّن ترمومتر النهاية ال�سغرى تحطم 

اأثناء هبوب العا�سفة. وظّلت تالل الحواي�ص عن ي�سارنا حّتى الع�سر. وعند ال�ساعة الحادية 

ال�سير  ي�سعب  التي  المتمّوجة  الرملية  التالل  كثيرة  ناعمة،  اأر�سًا  دخلنا  والن�سف،  ع�سرة 

جارة  َعَلم  وهو  اجتزناها،  التي  الأعالم  باأكبر  يمينًا  مررنا  الثانية،  منت�سف  وفي  عليها. 

ال�سريف، وهذا الَعَلم عبارة عن تّل يبلغ عر�سه 150 متراً ويبلغ ارتفاعه 100 متر وتجاوره 

ثالث تالل، اثنان منها في الجنوب والثالثة في ال�سمال. وعند ال�ساعة الثالثة، �سرنا بين تالل 

متعّددة، وخرجنا منها بعد �ساعتين الى اأر�ص منب�سطة �سلبة الرمال، تكثر فيها ركام الحجارة 

وقّو�ست  الخيم  فاجتاحت  رملية،  عا�سفة  ا�ستّدت  �سباحًا،  الرابعة  منت�سف  ال�سوداء.وفي 

 وزاد ثقلها بما انهال عليها 
ّ
اأركان خيمتي، وه�ّسمت بع�ص اأدواتي. وتهّدمت الخيمة علي

من الرمال التي لم يتوّقف تراكمها، فِخفُت الإختناق تحتها. ولكن، لح�سن الحّظ، اأم�سكت 

�سرخُت  ولكّني  لم�ساعدتي،  الرجال  وهرع  وجهي،  عن  ورفعتها  الخيمة  اأوتاد  من  وتداً 

تجتاحها  ل  فوق خيمهم وخيمتي حّتى  الأمتعة  وقطع  الدقيق  اأكيا�ص  ي�سعوا  اأن  لهم  قائاًل 

 كاأّنه ُيقذف 
ّ
العا�سفة. وبقيُت في ذلك الو�سع المزعج قرابة ال�ساعتين، وكان الرمل ينفذ اإلي
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ة. وقا�سى الرجال والجمال كثيراً. واأو�سكت العا�سفة اأن تق�سي على الكرونومتر 
ّ
من بندقي

الكبير، لأّن وتد الخيمة، لو مال قيد اأنملة واحدة، له�ّسم تلك الآلة النافعة وحرمني الكثير 

ة. والبعيد عن ال�سحراء ل يعلم �سيئًا عن الرّحالة اإّل خيبته اأو نجاحه 
ّ
من نتائج الرحلة العلمي

ز هذا الخّط. فقد يكون �سائراً في 
ّ
الّلذين يف�سلهما خّط وا�سح، ولكن الم�ستك�سف ل يمي

الطريق ال�سحيح، جامعًا كّل المعلومات التي اأرادها وقريبًا من نهاية الرحلة، وفجاأة تخور 

ة وما 
ّ
قوى جماله في�سّطر الى ترك اأثمن ما يملك. وحتفظ بالماء والزاد ويترك الأجهزة الفني

دون من مالحظات. وقد تكون م�سيبته اأعظم، في�سّحي بكّل �سيء حّتى بحياته، ول يعرف 

فة، فهو في 
ّ
النا�ص من اأمره اإّل اأّنه خاب، وقد ين�سفه بع�ص النقاد فيقول اإّنه خاب خيبة م�سر

عماًل  اأكثر  الخائب  ذلك  يكون  فقد  النجاح.  من  الخيبة  اأقرب هذه  وما  الحالتين خائب، 

واأ�سّد تحّماًل لم�ساّق الطريق الطويل ممن حّقق النجاح في رحلته. واإّنما يميل الرّحالة الى 

اأخيه الذي جاهد وخاب ل الى خ�سمه الناجح، فهو يعرف اأّن الأول لم يف�سل اإل بعد اأن 

حارب كالأبطال في �سبيل الحتفاظ بثمرة جهوده.ويقّدر البدو ذلك، فقد كانوا يتمّتعون 

 تمّكنُت من فهمها اأخيراً: لم يكونوا يطربون اأو 
ّ
بنزعة اأده�ستني في بع�ص الأحيان، ومن ثم

يفرحون اإذا ما انتهى اليوم بالنجاح المن�سود، وكاأّنهم يقولون لقد نجحنا اليوم، ولكن ماذا 

لنجاحهم،  بالكامل  اأن يطمئنوا  لم يكن من عادتهم  الغد؟ ولذلك  ن�سيبنا في  ع�سى يكون 

اإليه بمهارتهم واإّنما العناية اللهية هي من �ساعدتهم لتحقيق هدفهم، فقد  لأّنهم لم ي�سلوا 

اأ�سهل من �سابقتها كما يمكن اأن تكون اأكثر ف�ساًل. وفي رحلتي الأولى،  تكون رحلة الغد 

عثرنا على اآثار قافلة انقر�ست في �سحراء ليبيا بين واحة لوزيمة، وهي من واحات الُكفرة، 

وبين الُكفرة. وراأينا يداً نافذة من بين الرمال م�سّفرة الجلد. فتقّدم اإليها اأحد الرجال، وهو 

وماتوا  الطريق  �سّلوا  القافلة  تلك  رجال  اأن  الى  ال�سارة  وتجدر  بالتراب.  فغّطاها  خا�سع، 

على  َفنيت وهي  قافلة  بقايا  من  وِجد  الواحة.وكم  من  اأيّام  ثالثة  م�سيرة  على  عط�سًا، وهم 

القوافل من �سلوك تلك  المرّوعة، ولم يمنع ذلك  اأخبارها  البئر، وكم عِرف من  مقربة من 

الطريق من جديد، لأّن البدوّي يوؤمن بالقدر ويعتقد اأّن اهلل هو الذي ق�سى على اأفراد تلك 

ة: »اأح�ساء الطيور ول ظالم 
ّ
القافلة بالموت في هذه الطريق. وقد قال لي اأحد البدو ذات مر

ل اأن تاأكل جثته الطيور على اأن يدفن في القبر.وكان يومنا هذا  القبور«، ويعني بذلك اأّنه يف�سّ

ُمتعبًا نظراً لما اأ�سابنا من قلق وخوف في الليلة الما�سية عند هبوب العا�سفة، وما بذلنا من 
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اأثناء ال�سير بين التالل الرملية. ولكن الرجال كانوا م�سرورين بالقتراب من الُكفرة،  جهد 

وما زاد فرحهم اأّن اأبا حليقة الذي يقيم في الهواري، وهي اأّول محّطة في الُكفرة، عزم اأن 

يذبح �ساة ويقيم وليمة لأفراد القافلة. وكانت الجمال �سعيفة ونحيلة، ولكن ثالثة منها كان 

الرغم من �سعوبة  اأحد، على  اأن يقودها  اإليها من غير  ال�سير  الُكفرة، فاندفعت في  موطنها 

ال�سير بين التالل، وتبعتها �سائر جمال القافلة. وعند ال�سابعة اإل ربعًا، راأينا جارة الهوارية، 

وهو الَعَلم العظيم الذي يدّل على القتراب من الُكفرة.

الجمعة 30 مار�س:

ربعًا،  اإل  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  ال�سير  وتوّقفنا عن  ربعًا �سباحًا  اإّل  الثامنة  عند  ا�ستيقظنا 

الأر�ص  وكانت  الم�ساء،  في  المطر  رذاذ  وهطل  الهواري.  فو�سلنا  كيلومتراً   35 وقطعنا 

وعند  والحمراء.  ال�سوداء  الحجارة  اأكوام  فيها  تكثر  ج 
ّ
التعر وقليلة  الرمل  ناعمة  منب�سطة 

في  و�سادفنا  بالُكفرة،  تحيط  التي  الأحمر  الرمل  منطقة  دخلنا  العا�سرة،  ال�ساعة  منت�سف 

مررنا   25 والدقيقة  الأولى  ال�ساعة  وفي  المتحّجر.  الخ�سب  من  قطعًا  اليوم  طوال  طريقنا 

ب�ساعة  ذلك  وبعد  الهواري.  نخيل  اأب�سرنا  الرابعة،  ال�ساعة  منت�سف  وفي  الهوارية،  بجارة 

ون�سف، دخلنا الى قرية العوازل حيث ن�سبنا الخيم.وهكذا نكون قد و�سلنا الى اأّول مراكز 

الواحات  على  رولف�ص  الألماني  الم�ستك�سف  عهد  في  »الُكفرة«  ا�سم  اأطلق  وقد  الُكفرة. 

قة الم�سّماة تيزربو وبوزيمة وربيانة وكبابو التي تكّون الُكفرة الحالية. ولكن 
ّ
الأربع المتفر

ا�سم الُكفرة يطلق الآن على واحة كبابو فقط.والهواري تعتبر ابعد اأق�سام الُكفرة من الناحية 

ال�سمالية، وهي واحة �سغيرة مكّونة من ثالث قرى، وهي الهّواري والهواويري والعوازل. 

ة كما اأّنها ُتعّد 
ّ
وتقع التاج على بعد 17 كيلومتراً من الهّواري، وهي مركز الحكومة المحلي

ة التي تقع في 
ّ
. وهي تقع على ربوة �سخرية تطّل على منخف�ص الواحة الأ�سلي

ّ
الموقع الأهم

 قرى الجوف وبويمة وبومة والزرق والطالليب والطالب.
ّ
الجنوب، وت�سم

 مدن الُكفرة. ولكّن 
ّ
وكان هدفي اأن اأتقّدم في ال�سير في اليوم التالي الى التاج، وهي اأهم

 على ا�ستبقائي يومًا في بلدته. واأم�سينا ليلة هادئة ل يعّكر 
ّ
اأبا حليقة طلب اأن ي�ست�سيفنا واأ�سر

�سفوها هبوب العوا�سف اأو تقّو�ص الخيم. وا�ستيقظُت في ال�سباح وحلقُت ذقني وتناولت 

الوقت  واداي. وفي  قد و�سلت حديثًا من  قافلة، كانت  بدو  باإر�ساله  ل  تف�سّ الذي  الفطور 
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اأفّكر في تغيير بع�ص خططي.وبعثُت  مة التي جعلتني 
ّ
نف�سه، جمعُت بع�ص المعلومات القي

ين 
ّ
ال�سنو�سي اإدري�ص و�سيخ  د 

ّ
ال�سي العابد، ابن عم  د 

ّ
ال�سي التاج لت�سليم ر�سائل الى  ر�سوًل الى 

اليوم،  ذلك  وبعد ظهر  الخا�ص.  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي وكيل  الجّداوي،  د 

ّ
ال�سي والى  الُكفرة،  في 

رافقني الزروالي الى الهّواري، حيث ا�ستقبلني في زاويتها الإخوان واأ�سراف المدينة. وبعد 

د الزروالي. واحتّج 
ّ
 ال�سي

ّ
ة، تناولت الع�ساء في منزل عم

ّ
اأن تبادلنا عبارات الترحيب والتحي

�سيخ البدو لأّنني فاجاأتهم بزيارتي، ولم اأن�سب خيامي خارج المدينة واأخبرهم بح�سوري 

حّتى يتهياأوا للقائي كما يجب. وُيحتمل اأنهم قد �سمعوا بالإكرام الذي حظيُت به في جالو، 

فعّز عليهم اأن ل يقوموا نحوي بمثله واأكثر. و�سمعُت �سائعات عن وجود د�سائ�ص بين بع�ص 

هذا  على  واحتّجوا  الُكفرة،  الى  ثانية  مرة  مجيئي  اأهداف  من  الّذين خ�سيوا  الزوي  �سيوخ 

ئ لي. وكان هوؤلء ال�سيوخ ذوي نفوذ كبير، ف�سّممُت، 
ّ
بهم عن الع�ساء الذي هي

ّ
المجيء بتغي

من  اإليها  ير�سلوا  اأن  خ�سيُة  التاج،  الى  بال�سفر  الإ�سراع  على  ال�سائعات،  هذه  �سماع  بعد 

ي�سّو�ص الأفكار قبل و�سولي.

في  هاّمًا  اأمراً  فوجدُت  مقمرة،  الليلة  وكانت  خيمتي.  الى  عدُت  الع�ساء،  تناول  وبعد 

انتظاري: فعقيلة، وهو اأكبر اأبناء اأبي حليقة، تعر�ص للدغة عقرب، وطلب مّني اأبوه اأن اأ�سعى 

العقرب وق�سدُت  للدغ  الم�ساد  الم�سل  فاأخذت  الأدوية.  بما حملته من  منه  ثقُة  ل�سفائه، 

داره، فراأيُت ابنه في اأ�سّد حالت المر�ص الناجمة عن الحّمى ال�سديدة. وكنُت قد فّكرت 

بين  من  وكان  القاهرة.  مغادرتي  قبل  لحظة  اآخر  في  م�سر  من  الم�سل  هذا  ا�سطحاب  في 

الموّدعين طبيب �سديق لي، فاأر�سدني الى طريقة ا�ستعمال هذا الم�سل. وكانت هذه المرة 

الإر�سادات  اأفكاري لأتذّكر  اأ�ستجمع  الحقنة. فرحُت  اإعطاء هذه  فيها  اأحاول  التي  الأولى 

المري�ص  بين غرفة  الكبير  الفرق  �سوى  اأتذّكر  لم  اأّنني  الطبيب. غير  اأعطانيها �سديقي  التي 

الحاّر  الوداع  موقف  وبين  حركاتي  كّل  يتعّقبون  الذين  واإخوانه  باأهله  تعّج  التي  المظلمة 

عندما اأ�سفت اأنابيب الم�سل الى حوائجي. وعلى الرغم من �سّكي في ما اإذا كان الإ�سعاف 

قد فات اأوانه، فقد اأعطيُت ال�ساب تلك الحقنة وعدُت اأدراجي الى خيمتي، م�سغول البال 

اأفراد يتقّدمون  النتيجة. ولم يم�ِص وقت طويل حّتى �سمعت خطوات  اأن تكون  بما ع�سى 

 واأّن �سبب موته �سيقع على عاتقي 
ّ
الى خيمتي، وي�سرخون عاليًا، فظننُت اأّن ال�سبي قد توفي

بدًل من اأن ين�سب الى لدغة العقرب، ففّكرت في جمع رجالي للدفاع عن �سندوق الآلت 



124

اأنه �سيكون اأول �سحية لغ�سب هوؤلء القوم، وا�ستعددُت للدفاع عن نف�سي.  الذي قّدرُت 

وكانت لحظة ع�سيبة لم تدم طوياًل، هداأ خاطري بعدها عندما ميزت في �سراخ القادمين 

لأّنني  قلبه  اأعماق  من  و�سكرني  حليقة  اأبو   
ّ
علي دخل  حتى  دقائق  تم�ص  ولم  �سرور.  رّنة 

�سفيُت ابنه من دائه قائاًل بحرارة وحما�سة: »اهلل اأكبر، لقد كان ما فعلته �سحراً، �سفي ابني 

بف�سل الدواء الذي اأعطيته له«.

 قد هبطت واأ�سبح هناك اأمل في �سفائه، ف�سكرُت اهلل على نجاح 
ّ
وكانت حّمى ال�سبي

 كان �سيحرج مركزي وي�سعني في اأ�سعب المواقف.
ّ
م�سعاي، لأّن موت ال�سبي



125

الف�سل الثالث ع�رش

الُكفرة

الأ�سدقاء القدماء وتغيري خّطة الرحلة

الأحد الأّول من اأبريل:

ا�ستيقظنا عند العا�سرة اإل ربعًا �سباحًا. وتوقفنا عن ال�سير عند ال�ساعة الثانية بعد الظهر، 

اأر�سًا  دخلنا  والربع،  ع�سرة  الحادية  ال�ساعة  وفي  التاج.  الى  فو�سلنا  كيلومتراً   17 وقطعنا 

مه�ّسمة ال�سخور وكثيرة التعاريج، تغّطيها اأكوام من الخر�سانات ال�سود والحمر على طول 

اأن �ُسفي من مر�سه وعزم  التاج.وجاء عقيلة ي�ساعدنا في تحميل الجمال، بعد  الطريق الى 

 والى رجالي، وعندما قلُت له اإّنه 
ّ
على ال�سفر معنا الى التاج. واأر�سل اأبو حليقة الفطور اإلي

ل داعي اأن يزعج نف�سه، �ساألني اأّل اأحرمه من حّق �سيافته لنا لمّدة هذه الأيّام الثالثة. وبعد 

قليل، جاءت جارية من بيته تحمل �سحنُا كبيرُا من الأرز والدجاج والبي�ص، وقد ظهر لي 

دها األب�سها لبا�سُا خا�سُا لهذه المنا�سبة، فقد راقني ثوبها الر�سيق ال�سنوع من القما�ص 
ّ
اأّن �سي

الأزرق والأحمر الملتّف حول خ�سرها النحيل.

واأخبرتها اأّننا م�سافرون في التّو، واأننا ل�سنا بحاجة الى الطعام، فقالت في حياء: »رّبما 

له 
ّ
احتجتم اإليه في الطريق، لقد طهوته بنف�سي«. فقلُت لها: »اإذا كان الأمر كذلك، فاأنا اأتقب

بكّل �سرور«. وبان عليها الفرح ورجعت مرة ثانية، حاملُة لنا �سحنُا اآخر ل يقّل عن الأول 

دها الكريم.ووّدعنا اأهل العوازل 
ّ
حجمًا وطعمًا، ف�سكرُت لها لطفها وزّودتها ب�سكري ل�سي

وداعًا حاّراً، وتقّدمُت القافلة على جواد اأبي حليقة، ولم نكن بحاجة لدليل نظرُا لمعرفتي 

 اأبا ح�سن مالحظة ذلك، فقال: »اإّن البيك يعرف 
ّ
الوا�سعة بهذه الطريق. ولم تُفت ال�سنو�سي

الطريق حّق المعرفة، ول اأح�سبه اإل وقد اأ�سبح دلياًل ماهراً في بالدنا«.ويتّمتع الطريق الى 

قليلة  اأر�ص  في  �سرنا  فقد  ممتعًا.  تجعله  المفاجاآت،  من  ب�سيء  ال�سمال،  الُكفرة، من جهة 

هذا التّل  تحّول   
ّ
ثم الأفق.  بمثابة  لنا  كان  العلّو،  قليل  الأر�ص  من  مرتفع  يكتنفها  ج، 

ّ
التعر
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ز عن بعد فرقُا بين جدرانها وبين ال�سخور 
ّ
فجاأًة الى مجموعة من الأبنية، ل تكاد العين تمي

مركز  التاج،  مدينة  ذاته  هو  المكان  هذا  وكان  و�سكاُل.  لونُا  الأبنية  تماثلها  التي  والرمال 

ة في الُكفرة.
ّ
الأ�سرة ال�سنو�سي

ودخلنا المدينة فراأينا الأر�ص التي تقع خلفنا قد هبطت فجاأُة في وادي الُكفرة، وهو واٍد 

20 كيلومتراً،  واأدناهما  40 كيلومتراً  اأق�سى قطريه  يبلغ  ال�سكل،  بي�ساوّي  بعيد يكاد يكون 

الى  ال�سرقي  ال�سمال  من  ج 
ّ
متعر خّط  �سكل  على  فيه،  وتمتّد  النخيل.  اأ�سجار  فيه  وتتناثر 

الجنوب الغربي، القرى ال�سّت المعروفة باأ�سماء بويمه وبومه والجوف والزّرق والطالليب 

والطالب. وتقع بالقرب من الجوف بحيرة متو�ّسطة الحجم، زرقاء الّلون، وت�سّكل في و�سط 

تلك الرمال الموح�سة هبة من اهلل، فاإّن مياهها المنب�سطة تبعث ال�سرور في العين المتعبة من 

روؤية الرمال الدائمة، ولكن مياه هذه البحيرة المالحة ل ت�سر الظماآن. وقابلني عند دخول 

ين 
ّ
د اإدري�ص و�سيخ ال�سنو�سي

ّ
 ال�سي

ّ
د العابد، ابن عم

ّ
مدينة التاج اأ�سحابي القدماء، وكان ال�سي

دي �سالح الب�سكري، 
ّ
 مع �سي

ّ
اته اإلي

ّ
ل باإر�سال تحي في الُكفرة، مري�سًا بداء المفا�سل، فتف�سّ

د اإدري�ص، وجمع من الإخوان. 
ّ
د محمود الجّداوي، وكيل ال�سي

ّ
القائمقام، وال�سي

د اإدري�ص الذي اأعّد لإقامتي. وفي رحلتي الأولى الى 
ّ
وا�سطحبني هوؤلء الى منزل ال�سي

الُكفرة منذ �سنتين، كانت اإقامتي في هذه الدار نف�سها، فاأح�س�ست كاأّنني في داري. واأراد 

د الب�سكري اأن يمازحني فقال: »عّلم يا بيك رجالك دروب الُكفرة، فاإّني اأعتقد اأّنك 
ّ
ال�سي

د الزروالي الذي لم يطاأها منذ 13 �سنة«.وبداأت مظاهر 
ّ
اأخبر بها منهم جميعًا، بمن فيهم ال�سي

ال�سيافة في الحال، فقّدم لنا ال�ساي، ولم اأكد اأ�ستريح قلياًل حّتى جاءني اأحد العبيد يدعوني 

د العابد، وكان الر�سول نف�سه الذي قادني منذ �سنتين. وم�سيُت 
ّ
الى تناول الغداء في دار ال�سي

اأ�سعر  واأنا  ين، 
ّ
ال�سنو�سي قائد  فيها  يقيم  التي  ذاتها  الدار  ودخلُت  نف�سها،  الدروب  في  معه 

د العابد بطرقات 
ّ
ز دار ال�سي

ّ
كاأّنني اأعي�ص في عهد الما�سي، اأو كاأن ال�سنين لم تم�ص. وتتمي

متعّددة متداخلة، مليئة باأبواب الغرف التي يقيم فيها اأفراد اأ�سرته وحا�سيته. ودخلنا الغرف 

المعهودة التي زاد زينتها ال�سّجاد الثمين والو�سادات ذات الألوان المزرك�سة، وقد ُعّلق على 

جدرانها مجموعة من ال�ساعات والبارومترات والترمومترات التي يحّب جمعها �ساحب 

ال�سكل  مختلفة  �ساعة  ع�سرة  اثنتي  تقّل عن  ل  بدّقة، وهي  �سائرة  ال�ساعات  وكانت  الدار. 

الق�سرّي، وو�سعُت  العابد  د 
ّ
ال�سي د �سالح ي�سامرني ويعتذر عن غياب 

ّ
ال�سي والحجم.وجاء 
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اأمامي مائدة ت�سلح للملوك. وتنّوعت فيها اأ�سناف الطعام والحلوى، وختمت بثالثة اأكواب 

من ال�ساي معّطرة بالعنبر وماء الورد والنعنع. وعدُت الى دياري بعد انتهاء الوليمة، فلم اأّكد 

العبيد  اأحد  الثانية، حّتى جاءني  للمرحلة  الاّلزمة  الجمال  اأمر  في  واأتكّلم  ر حوائجي  اأح�سّ

د الب�سكري، ذلك ال�سيخ 
ّ
د العابد لتناول الع�ساء. فا�ستقبلني ال�سي

ّ
ي�سحبني ثانيًة الى منزل ال�سي

ة بي�ساء 
ّ
ة ذهبية الّلون، وكان قد خلع عن راأ�سه طربو�ص البدو ولب�ص كوفي

ّ
الوقور، مرتديًا جب

من الحرير وعقاًل اأخ�سر وذهبيًا. وبعد اأن انتهينا من تناول الطعام، دارت اأكواب ال�ساي 

 
ّ
اأنغامُا مختلفة، فاأغم�سُت عيني البّخور. وهنا بداأت �ساعات الغرف تدّق  المعّطر واأُحرق 

ات 
ّ
اأ�سمع الدّقات المتنوعة تنبعث من اأجرا�ص الكلي اأّنني في اأوك�سفورد،  �ست 

ّ
برهُة واأح�س

والكنائ�ص. وخرجُت في �سوء القمر، يحيط بي عبق ماء الورد ونثر البخور، ف�سعدُت الى 

 زيارتي الأولى عندما كانت الُكفرة هي هدف 
ُ
التّل الم�سرف على مياه البحيرة، وتذّكرت 

الثانية.  رحلتي  من  ق 
ّ
ال�سي الق�سم  بداية  اليوم  اأ�سبحت  وقد  فيها  وفّكرُت  ال�سابقة،  رحلتي 

ووقفُت اأ�سمع اأ�سوات الإخوان ترّتل »حزبًا« من القراآن الكريم في �سكون الّليل، فظهر عبد 

 قال ب�سوت خافت: »هذه الّليلة ت�سادف الن�سف 
ّ
اهلل من بين الظالل ووقف الى جانبي، ثم

وكان  دقائق،  لب�سع  �سامتين  واقفين  وظللنا  يدعوه«.  من  اأمل  فيها  اهلل  يحّقق  �سعبان،  من 

وجهي �سوب الجنوب ال�سرقي حيث تقع طرق غير م�سلوكة وواحات مجهولة. ودار عبد 

 تمتم دعاًء 
ّ
اهلل بوجهه �سوب ال�سمال ال�سرقي، حيث توجد م�سر، وفيها اأ�سرته واأولده، ثم

خافتًا، ولم اأكن بحاجة لأ�ساأله ِلم الّدعاء.

الإثنين 2 اأبريل:

ة �سارت 
ّ
اأخبرني بدو القافلة الم�سافرة من واداي، اأثناء اإقامتي في الهواري، اأّن فرقة فرن�سي

الى  واداي  من  ة 
ّ
الأ�سلي التجاريّة  الطريق  �سيرها  في  �سالكُة  �سارة،  بئر  �سماًل حّتى و�سلت 

الُكفرة. وكانت هذه الطريق هي التي �سّممت على اّتخاذها منذ البداية، ولكّنه اّت�سح لي اأّن 

الذي لم ُي�ستك�سف منها بعد هو الجزء ال�سغير الواقع بين �سارة والُكفرة. وكنُت قد �سمعُت 

خطر  الذي  الجنوبي  الطريق  في  مجهولة  واحات  عن  غام�سة  حكايات  بع�ص  ذلك  قبل 

الى دارفور  الم�ستقيم  الطريق  باأّن  الرغم من علمي  الأّيام،على  يومًا من  اأ�ستك�سفه  اأن  ببالي 

لم تطاأه قدم بدوّي اأو �سوداني، لكثرة ما تخّوف النا�ص من وجود ال�سعاب والمخاطر فيه. 

اأ�سعى  اأن  لت  وف�سّ الواحات،  هذه  �سوب  تفكيري  وجهة  الفرن�سية  الفرقة  ة  ق�سّ رت 
ّ
وغي
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جهدي  ق�سارى  اأبذل  اأن  البداية  من  عزمي  ة.وكان 
ّ
الأ�سلي خّطتي  اأتبع  اأن  عن  لكت�سافها 

�سائراً  ليبيا  اإذا ف�سلُت في ذلك، قطعُت �سحراء  المجهولة، حّتى  الواحات  ا�ستك�ساف  في 

 انحدرت جنوبُا الى دارفور. وجاءني 
ّ
في الطريق المعروفة، فاخترقت واجنجا وواداي ثم

د الزروالي و�سليمان اأبو مطاري يناق�سانني في اأمر ال�سفر الى الجنوب، فكانت ن�سائح 
ّ
ال�سي

اأبي مطاري غير م�سّجعة، اإذ قال لي: »اإن اآخر قافلة �سلكت هذه الطريق منذ ثماني �سنوات، 

اإربًا على حدود دارفور، على الرغم من  اأفرادها وُقّطعوا  وكان قائدها اأخي محمود وُذبح 

من  الأ�سهل  الطريق  �سلكوا  بل  الآن،  اأنت  اّتخاذها  تريد  التي  الطريق  في  ي�سيروا  لم  اأّنهم 

العوينات الى واحة مرجة ) وهي واحة �سغيرة على بعد 290 كيلومتراً من الجنوب ال�سرقي 

اإلى العوينات(. اأّما الرحلة التي تنوي القيام بها، فترمي بك في اأ�سقاع لم تطاأها قدم بدوّي 

من قبل. والرحلة بين العوينات واإردي بعيدة، �ساّقة ومحفوفة بالمخاطر، واأعتقد اأن جمالك 

تلك  اجتزت  اأّنك  افتر�سنا  ولو  الجنوبية.  ال�سموم  ريح  اأمام  الطريق  في  كالطيور  �ست�سقط 

النواحي �سالمًا، فمن يدري كيف يعاملك �سّكان تاللها الموح�سة. ون�سيحتي لك األ تدع 

حما�ستك لل�سفر ال�سريع تتغّلب على حكمتك، ما يمنعك اختيار الطريق الآمنة التي يّتخذها 

تعري�ص  منه في عدم  اأبو مطاري بذلك رغبًة  الى واجنجا )واب�سة(«.ولقد ن�سحني  التّجار 

حياتي للخطر، ف�سكرته على ن�سائحه، ولكّنني كنُت عازمًا ب�سّدة على تنفيذ خّطتي.

وهو  �سروفة،  د 
ّ
ال�سي ابنه  لزيارة  ذهبُت  العابد،  د 

ّ
ال�سي لنا  قّدمه  الذي  الغداء  تناول  وبعد 

العالم  اأنها من مدن  فاعتبر  بنغازي،  الى  �سافر  العلوم. وقد  لتح�سيل  ويتوق  جداً 
ّ
�ساب ذكي

ة فيها. واعتذر لي عن مر�ص اأبيه، 
ّ
الف�سلى على الرغم من �سغر حجمها وقّلة انت�سار المدني

فعر�سُت عليه اإر�سال بع�ص الدواء الذي اأرجو فيه ال�سفاء له.

الثالثاء 3 اأبريل:

الجنوب  من  بقّوة  تهّب  والريح  بالغيوم،  دة 
ّ
ملب وال�سماء  �سديدة  الجّو  حرارة  كانت 

د �سروفة 
ّ
 ال�سي

ّ
د �سم�ص الّدين، ابن عم

ّ
الغربي. وذهبت بعد تناول الغداء كالعادة لزيارة ال�سي

اقتين يتجّلى فيهما 
ّ
ًا، ذا عينين بر

ّ
د �سم�ص الّدين رجاًل ذكي

ّ
وزيارة اأخيه الأ�سغر. وكان ال�سي

ثالثة  لي  فقّدم  والذكاء.  النجابة  عالمات  الأ�سغر  اأخيه  على  تبدو  كما  الإ�ستطالع.  حّب 

ولم  مت�سيفي،  لخاطر  اإكرامُا  نف�سي  فاأ�سبعُت  ومرّبى،  مق�سوراً  ولوزاً  الّلبن  من  اأكواب 
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ة اأخرى خّطة ال�سفر بطريق 
ّ
د العابد. وناق�سنا مر

ّ
يمنعني ذلك من تناول الع�ساء في منزل ال�سي

الهواري  من  عودته  بعد  حليقة  اأبا  وانتظرُت  قراري،  على  اأكثر  فثبُت  والعوينات،  اأرِكنو 

ل�ست�سارته.

الأربعاء 4 اأبريل:

واأح�سر  المعّطر،  ال�ساي  من  اإبريقًا  لي  واأح�سر  ال�سباح  في  الجّداوي  د 
ّ
ال�سي اأيقظني 

في  فترة  اأم�سيُت  كنُت  اأن  بعد  المدن  من حياة  ب�سيء  ف�سعرت  الحالقة،  اأحمد اأدوات  لي 

ال�سحراء. ول�سُت اأخفي على القارئ اأّن هناك لحظات ي�سعر فيها الإن�سان انه بحاجة بع�ص 

بال�سفر  تطيب  نف�سه  اأّن  غير  تقّدمها.  التي  الراحة  لأ�سباب  نظراً  للمدن  الّلجوء  الى  ال�سيء 

الطويل في ال�سحراء اأثناء ال�سير، اأكثر مّما تطيب خالل فترة الإقامة في واحة من الواحات. 

وم�سى الجزء الأّول من النهار في ت�سغير اأكثر ال�سناديق الخ�سبية، وفي ترتيب الحوائج من 

بعناية  �سيء  كّل  تح�سير  من  بّد  ل  وكان  الجنوب.  الى  الطويلة  للمرحلة  ا�ستعداداً  جديد، 

�سديدة، لأّنه لم يكن هناك اأّي مجال ل�ستبدال الجمال حّتى ن�سل الفا�سر، وهي على بعد 

الأخفاف  لأّن  القافلة  لرجال  جديدة  اأخفاف  باإح�سار  واهتممُت  تقريبًا.  كيلومتر   1500

بي،  ليرّحبوا  �سيوخ زوي  بع�ص  زارني  الغداء،  بليت.وقبل  قد  في جالو  لهم  ا�ستريتها  التي 

وحوائجها،  القافلة  عدد  معرفة  الى  والت�سوق  الح�سريّة  بدافع  مدفوعون  الحقيقة  في  وهم 

ولإ�ستك�ساف، ما اأمكن، الخطط التي دّبرتها لل�سفر الى ال�سودان. 

ني عندما اأخبرني اأّن الدواء الذي قّدمته له 
ّ
د العابد كالعادة، و�سر

ّ
وتناولُت الغداء عند ال�سي

قد اأفاده. واأم�سيُت بعد ظهر اليوم في تهيئة الأ�سلحة والذخيرة، وخرجُت اأتم�سى في الم�ساء 

لتدوين بع�ص المالحظات، بوا�سطة بو�سلتي، عن النواحي المجاورة لبلدة التاج.

الخمي�س 5 اأبريل:

كان الزروالي قد اأطال في محادثة اأبي حليقة الذي و�سل اأثناء الليل من الهواري. ورف�ص 

اأن  محاوًل  لزيارتي  وجاء  العوينات.  طريق  عن  الفا�سر  الى  ال�سفر  فكرة  تنفيذ  هذا الأخير 

اً على موقفي. ولم يعد لديه الأمل 
ّ
يدفعني الى ال�سفر عن طريق واداي، ولكّنني بقيُت م�سر

باإقناعي، لأّنني �سرّحُت له اأّن ل �سيء يزعزعني عن تنفيذ رغبتي في ال�سفر الى الفا�سر عن 

طريق العوينات.ودار بيننا حديث قال اأبو حليقة في اأثنائه: »واهلل اإّنها لطريق مخيفة، وكم 
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اإّنهم قوم ل يخ�سون  الطريق.  الواقعة على طول تلك  التالل  من قافلة اعتدى عليها �سكان 

 لك من 
ّ
اهلل ول يخ�سعون ل�سلطة اإن�سان، وهم كالطيور يعي�سون على قمم الجبال، ول مفر

المواجهة معهم«.فاأجبته: »اإّننا رجال موؤمنون ندرك اأّن م�سيرنا في يد اهلل، عّز وجّل، فاإن 

�ساء اأن نموت، داهمنا الموت في طريقنا الى اأقرب بئر«.

�سّكانها  اإّن  المجهولة.  اأبو حليقة: »كم من �سيخ زوّي اختفى في تلك الأ�سقاع  فقال 

خائنون ل يخافون اهلل ول يخ�سون الّنا�ص«.

فقلُت: »رحم اهلل من ق�سى في تلك البالد من �سيوخ الزوّي. اإّن حياتنا لي�ست اأعّز واأغلى 

من حياتهم، ول يليق بنا اأن نكون اأقّل منهم �سجاعًة«.

فاأردف: »اإّن الماء في تلك الطريق نادر ورديء«، وقد قال اهلل تعالى: {ۀ ۀ   ہ   

، فاأجبته: »اإّن اهلل ُيطفئ ظماأى الم�سلمين الموؤمنين ويحمي بعنايته ال�سادقين 
)1(

ہ       ہ}
من عباده«. 

بين  »لي�ص  وقال:  الحديث  ر مجرى 
ّ
فغي مناق�سته،  في  �ساأ�ستفي�ص  اإّنني  اأبو حليقة  و�سعر 

تلك  اأرمي بجمالي في  اأن  الطريق، ولي�ص بمقدوري  تلك  رجالي من ير�سى مرافقتك في 

النواحي التي يداهمها الموت المحتوم، فاإّن وجدَت من يوؤّجرك جماله فاإّنني م�ستعّد لدفع 

الأجرة المطلوبة، ولكن رجالي واأنا ل نر�سى بمرافقتك في تلك الطريق«.

الطريق،  تلك  و�ساأ�سلك  الفا�سر  الى  �سائر  لأّنني  لك،  يحلو  ما  »افعل  منفعاًل:  فاأجبته 

اأبي حليقة لم يحافظ على كلمته«. اأّن  اإدري�ص حين يعلم  د 
ّ
ال�سي و�سيكون الأمر بينك وبين 

وانتهت بيننا المناق�سة وعلمت اأّن اأبا حليقة قد دفع اأ�سحاب الجمال في الُكفرة الى عدم 

الطريق  واأ�سلك  قراري  عن  اأتراجع  اأن  ذلك  في  اآماًل  خّطتي،  تنفيذ  في  القبول بم�ساعدتي 

د 
ّ
 الغداء من دار ال�سي

ّ
د العابد، فاأر�سل اإلي

ّ
الماألوفة. وانتهت اأّيام ال�سيافة الثالثة في دار ال�سي

ولكّني  الرحيل،  اأبو حليقة على و�سك  الُكفرة. وكان  في  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي الجّداوي، وكيل 

ر خّطتي. اأما اأنا فكنُت اآمل اأن 
ّ
دعوته الى م�ساركتنا في تناول الغداء، فرف�ص اآماًل مّني اأن اأغي

اأقنعه باأّن الطريق لم تكن خطيرة الى الحّد الذي ت�سّوره. وانتهينا من تناول اأكواب ال�ساي 

)1(  �سورة البقرة: 195
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كان  الأخيرة  كلماتي  اأّن  �سعرت  اأّنني  غير  الآخر،  باإقناع  اأحد  ينجح  اأن  دون  من  وافترقنا 

ده في 
ّ
 رغبة �سي

ّ
اإلي د العابد، يحمل 

ّ
لها تاأثير �سديد في نف�سه. وجاءني بعد الظهر عبد ال�سي

روؤيتي، وكنُت اأّلمح اأّن لي�ص هناك �سرورة ليكون على عجلة من اأمره ليقابلني لأنني علمت 

 قا�سيًا، واإّنه من ال�سعب عليه اأن ينزل لمقابلتي في غرفة الزائرين. ولكّنه 
)1(

اأنه ي�سكو نقر�سًا

لم يكن يريد اأن ي�ساورني ال�سّك في عدم اَتباعه قواعد ال�سيافة بتاأخير مقابلتي، ف�سمح لي 

د العابد في هذه ال�سفرة، فعندما 
ّ
ة الأولى التي راأيُت فيها ال�سي

ّ
بالرغم من تاألّمه. وكانت المر

ة لر�سم راٍق من ر�سوم األف ليلة وليلة. 
ّ
دخلُت عليه �سعرت اأّنني اأرى �سورة حي

الحرير  من  وبرن�ص  حمراء،  بجدائل  زاً 
ّ
مطر الأ�سفر،  الحرير  من  قفطانًا  يلب�ص  وكان 

الأبي�ص ملقى على كتفيه. وكان يلّف راأ�سه بعمامة نا�سعة بي�ساء، التي ت�سير الى �سيوخ الأ�سرة 

الوقار  يبدو على هيئته  ة. وكان  الف�سّ قب�ستها من  يده ع�سا غليظة،  ة. واأم�سك في 
ّ
ال�سنو�سي

والّلطف، ل ي�سعر من راآه اأّنه ذلك الفار�ص البا�سل الذي تعرفه المواقع. وعندما اقتربُت منه، 

 كبير، فحاول اأن يقف لكّنني اأ�سرعُت اإليه واأم�سكت يده ورجوته 
ّ
كان يجل�ص على كر�سي

األ يكّلف نف�سه القيام لي. 

�سنوات  الذي لزمه  اأمر مر�سه  في  الحديث  فبداأنا  النقر�ص،  داء  من  ي�سكو كثيراً  وكان 

 وطاأة المر�ص في بع�ص الليالي، اأن 
ّ
ع الى اهلل، عندما ت�ستّد علي

ّ
اأت�سر طويلة، فقال: »اإّنني 

 
ّ
ثم ومن   .

ّ
علي يجب  كما  ال�سالة  اأوؤّدي  اأن  اأ�ستطيع  ل  لأنّني  الدنيا،  هذه  في  اأيّامي  ر  يق�سّ

الطريق  اأ�سلك  اأن  ل  يف�سّ اأنه  من حديثه  ال�سودان، فالحظُت  الى  م�ساألة رحلتي  في  تحّدثنا 

اأ�سرع  اأن  واأوّد  الآن،  م�سر  في  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي »اإّن  له:  فقلُت  بواداي.   

ّ
تمر التي  ال�سحيح 

لالإنتهاء من رحلتي، والعودة الى وطني حّتى اأرّد له بع�سًا من معروفه، فيما لقيُت من كرم 

طريق  عن  ال�سودان  الى  ال�سفر  عبر  اإّل  الأمنية  هذه  تحقيق  اأ�ستطيع  ول  ة، 
ّ
ال�سنو�سي الأ�سرة 

العوينات لأّنها الطريق الأق�سر«. 

ل اأن ت�سل �سالمُا الى م�سر،  د اإدري�ص يف�سّ
ّ
فقال: »اإّنك �سديٌق حميٌم لنا، واأظّن اأّن ال�سي

ت عودتك«.
ّ
واإن تاأخر

ين«. وكان في 
ّ
فاأجبته: »اإّن م�سيرنا في يد اهلل، واإّنني اأحمل معي مباركة �سيوخ ال�سنو�سي

)1(  الِنقِر�ص: ورم يحدث في مفا�سل القدم، وخا�سًة في ابهامها.
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 قال: »وّفقك اهلل في 
ّ
كالمي لهجة الأمر، ففّكر قلياًل ورفع راأ�سه وب�سط كّفيه الى ال�سماء، ثم

د 
ّ
ة ال�سي

ّ
اأهلك. لقد زرُت قبر جّدنا في جغبوب ودخلُت قب م�ساعيك واأرجعك �سالمًا الى 

المهدي في الُكفرة، فنلُت بركتهما، واهلل يكون في عون من اآمن«. وقراأ الفاتحة وباركني 

ع الى اهلل اأن ي�سّدد خطاي، واأن يهبني ورجالي القّوة والعزيمة.
ّ
وت�سر

د 
ّ
وتركته و�سرُت في اأرجاء الدار واأنا اأ�سعر في داخلي ب�سعادة عظيمة، واأراحني دعم ال�سي

العابد، واأنه لن يكون عقبة في طريق تنفيذ خّطتي الجديدة في ال�سفر الى ال�سودان. ودخلُت 

د 
ّ
داري فراأيُت رجالي، وعلى وجوههم نظرة �سوق �سديد الى معرفة ما ا�ستقر عليه راأي ال�سي

 ناديتهم لأخبرهم عن �سوقي الى النجاح الذي 
ّ
العابد في اأمر ال�سفر. ودخلُت الى غرفتي، ثم

ت برهة طويلة لزمُت فيها ال�سكوت، قبل اأن اأتمّكن من �سبط لهجتي واأظهر 
ّ
انتظرته. ومر

د العابد رحلتنا الى 
ّ
 فاجاأتهم بقولي: »لقد بارك ال�سي

ّ
عدم الإهتمام بهذه الم�ساألة الكبيرة. ثم

اأن يوّفقنا«. واأردفُت قائاًل: »ولقد حّلت علينا بركة  العوينات، وقراأ الفاتحة راجيًا من اهلل 

د العابد توثيقًا، واأرجو من اهلل اأن يهدينا ال�سبيل«.
ّ
ين وزادها ال�سي

ّ
ال�سنو�سي
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الف�سل الرابع ع�رش

الُكفرة وموقعها على اخلريطة

الجمعة 6 اأبريل:

فعلمت  العابد،  د 
ّ
ال�سي لي  باإهدائها  ل  تف�سّ الورد  من  باقة  اأريج  فنفحني  ال�سباح،  طلع 

عند �سّمها كيف تعطي ال�سحراء اأزهارها بما ينبع في الريا�ص الن�سرة من اأوراق الأغ�سان. 

متوّقعًا.  ين 
ّ
ال�سنو�سي اأمراء  ح�سور  وكان  الم�سجد،  في  ال�سالة  فاأّدينا  الجمعة،  يوم  وكان 

ودخل بع�ص البدو في اأبهى ثيابهم، وغ�ّص الم�سجد بالم�سّلين الذين امتزجت في �سفوفهم 

كبار  فراأيُت  الم�سجد،  الى  الداخلين  اأراقب  ووقفُت  المهلهلة.  بالجرود  الحرير  قفاطين 

تّجار الزوّي والمجابرة قد لب�سوا الثياب الفاخرة ولمحُت اأعينهم المكّحلة و�سممت رائحة 

الداخلين تعبق منهم رائحة ماء الورد المقّطر في الُكفرة اأو الِم�سك و�سائر الروائح العطرية 

من ال�سودان.

 مهلهل الجرد، 
ّ
 الجليل عندما دخل مكانه بين الم�سّلين، وتبعه اأعرابي

ّ
ولفتني منظر الغني

ز الرجال في تلك المحافل، 
ّ
اأ�سمر الوجه ولكّنه ل يقّل عن �سابقه جالًل. اإّن المالب�ص ل تمي

فاإّن قيمة الرجل تقا�ص ب�سرف النف�ص وكبر القلب، وهذه ال�سفات تنطق في الجرود البالية 

ة 
ّ
ع �سيئًا من �سخ�سي

ّ
بل�سان اأف�سح مّما تنطق به في ثياب الخّز ونفحات الطيب التي قد ت�سي

ومو�سع  ال�سنو�سيين  اأحد  لدى  ل  المف�سّ العبد  يكون  وقد  العبيد،  اأحد  ويدخل  اأ�سحابها. 

الى  ينتمي  اأّنه  يظهر  ل  بحيث  الن�سيج  اللون وجمال  بهاء  من  الحريرية  ثيابه  وتكون  ثقته، 

ثاأر  الم�سجد، ورّبما   والفقير �سوا�سية في 
ّ
ال�سّحاذين. فالغني اأحد  اأو  اأو من الوجهاء  الرّق، 

به  ي�سعر  بما  و�سعروا  غيره،  فيه  يهيمن  ل  الذي  اهلل  بيت  في  الأغنياء  من  لأنف�سهم  الفقراء 

الأغنياء من العظمة اأو حّتى يفوقوهم في هذا ال�سعور علمًا منهم باأّنهم ل ينغم�سون في ترف 

البدوّي يدخل الم�سجد في جرده المهلهل لأداء  الحياة كي ل يلهيهم عن اهلل تعالى. واإّن 

ين.
ّ
 في اأبهى ثيابه على �سيوخ ال�سنو�سي

ّ
ال�سالة، كما يدخل الغني
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اأمراء  ويدخل  ال�سمت،  وي�سود  الم�سّلون  ي�ستعّد  ال�سالة،  من  الموؤّذن  اإنتهاء  وبعد 

ين، فياأخذون اأماكنهم الخا�سة. وتلتفت اليهم الأنظار فيظهر عليهم حياء ال�سباب، 
ّ
ال�سنو�سي

د في بيت اهلل اإل اهلل وحده عّز وجّل. ثم ي�سعد الإمام 
ّ
ول يقوم لهم اأحد في الم�سجد اإذ ل �سي

المنبر ويلقي الخطبة التي تتفق في مغزاها مع �سائر الخطب التي �سمعتها قبل ذلك في �سالة 

الجمعة في م�ساجد الواحات التي كنُت قد دخلتها. وتت�سمن الخطبة الن�سائح بترك حياة 

الغرور والترف، والتهيوؤ لأداء العمل ال�سالح للحياة ال�سعيدة في الآخرة. فيقول الخطيب: 

»اتركوا زينة الحياة 

الدنيا وترفها فاإّنهما �سبيل الى الخطيئة، وهما اإن تملّكا نفو�سكم �سللتم ال�سبيل الم�ستقيم 

فانية  الدنيا  الحياة  فاإّن  اأوامره،  واأطيعوا  ال�سالح  بالعمل  اهلل  الى  بوا 
ّ
تقر اهلل.  عن  وابتعدتم 

اأبقى، فاعملوا لآخرتكم لت�سعدوا في دار الخلود«.والم�سجد من الداخل جميل  والآخرة 

والح�سر  بال�سّجاد  مفرو�ص  البي�ساء،  الجدران  نظيف  بنائه،  في  ب�سيطًا  كان  واإن  البناء، 

ح 
ّ
، ي�سب الرقيقة. ويجل�ص الم�سّلون بخ�سوع في �سفوف ل يقّل عدد اأفرادها عن مائتي م�سلٍّ

ح الفقراء الّذين ل يملكون �سبحات عبر قب�ص 
ّ
ات الكهرمان، وي�سب

ّ
بع�سهم ب�سبحات من حب

الغنى والثراء في جميع حركاته، ومنهم بدو ال�سحراء  الأ�سابع وب�سطها. ومنهم من يظهر 

و�سحب  وجهه  تقّل�ص  من  ومنهم  والقناعة.  الهدوء  فيها  يلوح  التي  البعيدة  النظرات  ذوو 

لونه، وفي هيئته الر�سا بحكم الأقدار.

د العابد، فتحادث معي 
ّ
وجاءني �سليمان اأبو مطاري بعد اإنتهائي من الغداء في منزل ال�سي

من  وتكّلما  تقابال  قد  دلياًل  اخترناه  الذي  ومحّمد  حليقة  اأبا  اأّن  واأخبرني  الرحلة،  في اأمر 

الرحيل. واأم�سى عبد اهلل ذلك  اأبو حليقة غير را�ٍص عن  الم�ساألة، ولم يزل  جديد في هذه 

ويجتهد  العوينات،  طريق  عن  المعلومات  من  جمعه  يمكن  ما  يجمع  الجوف،  في  اليوم 

الخطيرة. الأ�سقاع  تلك  الى  لل�سفر  التبو  قبيلة  من  بتاأجير جماله  ير�سى  عّمن  البحث  في 

اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي الوقت في مكتبة  اأم�سيُت بع�ص  ثم  العابد،  د 

ّ
ال�سي الع�ساء في منزل  وتناولُت 

اأبوابها لي. وكانت هذه المكتبة عبارة عن غرفة متو�ّسطة  د الجداوي بفتح 
ّ
ال�سي اأمر  الذي 

الحجم، مليئة بال�سناديق التي تحتوي على الكتب المختلفة، و�سقفها مزيّن بالألوان الزاهية 

، واأتى من تون�ص ليقوم بهذا العمل، كما كان 
ّ
التي خّطتها يد رجل اأحّب ال�سعب ال�سنو�سي
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يم�سي الم�سّورون والنّحاتون حياتهم في القرون الو�سطى في تزيين الكنائ�ص. وكان كّل ما 

 ا�ستيراده من م�سر اأو بنغازي. وكان في الغرفة نافذة مفتوحة، 
ّ
في الغرفة من الأخ�ساب قد تم

الغرفة  والتنّقل في هذه  ال�سم�ص.  يبعدان عنها حرارة  الخ�سب  اإل م�سراعان من  فيها  لي�ص 

ّف على جدرانها وفي و�سطها من الكتب وال�سناديق. وكانت في  لم يكن اأمراً �سهاًل لما �سُ

الغرفة �سناديق قديمة ت�ستخدم كخزائن، وي�سهل حملها على ظهور الجمال عند الحاجة لما 

و�سع في جوانبها من مقاب�ص وحلقات. والمكتبة غير منّظمة ب�سكل كاف، فلقد تكّد�ست 

د اإدري�ص هجرها لمّدة طويلة. وتحتوي على عدد كبير من 
ّ
فيها الكتب بغير عناية، لأّن ال�سي

المخطوطات المحفوظة في غالفات من الجلد جميلة ال�سنع، بال�سافة الى عدد هائل من 

الكتب الحديثة المطبوعة في م�سر والهند. وتجدر ال�سارة الى اأّن اأكثر مخطوطات المكتبة 

ا�ستقدمت من مراك�ص والجزائر وتون�ص، وكّل ما فيها مكتوب باللغة العربية با�ستثناء القليل 

الكريم  القراآن  من  ن�سخ  بع�ص  المخطوطات  بين  من  تجد  كما  بالفار�سية.  المكتوب  منها 

المّزين بالذهب.وفي الواقع، كنُت محظوظًا اأكثر من �سائر النا�ص في زيارتي لهذه المكتبة، 

الرّق  مو�سوع  تناولت  كثيرة  مخطوطات  فيها  ووجدُت  مباح.  غير  اإليها  الدخول  لأّن 

وعلوم الفل�سفة والّلغة العربية والفقه والت�سّوف وال�سعر وعلم النجوم والكواكب. واأم�سيُت 

مة، واأنعم بذلك الجّو الهادئ البعيد 
ّ
�ساعات طويلة اأمّتع نف�سي بت�سّفح هذه المجموعة القي

ال�سكينة والنقطاع عن �سجيج  لما يحيط بي من  اهلل عّز وجّل،  ب من 
ّ
والتقر العالم،  عن 

بقدم  لي�سعرك  الكتب،  هذه  تقراأ  واأنَت  يرّن  التلفون  ت�سمع �سوت  اأن  يكفي  المدن حيث 

عهدها وعدم تما�سيها مع الحا�سر.

ال�سبت 7 اأبريل:

الزوّي،  �سيوخ  بع�ص  وزارني  جميل.  حذاء  عن  عبارة  هدّية  �سروفة  د 
ّ
ال�سي من  ُت 

ّ
تلقي

اأّول  يكونوا  لم  اأّنهم  الحديث  من  قبيلتهم، وعرفُت  تاريخ  في  ال�ساي  �سرب  عند  فتحادثنا 

الفاتحين للكفرة، واإّنما �سبقهم الى اأخذها من قبائل التبو قبيلتا الجوازي والجهمة. والجدير 

بالذكر اأن ا�سمي »الطالب« و«الزّرق«، وهما قريتان من قرى الُكفرة، هما ا�سمان لبع�ص 

باأيّام،  ذلك  قبل  �سّورتها  التي  للجماعة  �سورة  منهما  كاًل   
ُ
واأعطيت  الجهمة.  قبيلة  اأ�سر 

اأ�ساع رولف�ص حياته  اأخطار الُكفرة، فقد  ففرحوا بها كثيراً.وفي ذلك اليوم، تحّققت من 

الغداء  تناولت  فقد  والّلين.  بالّلطف  ال�سيافة  ة 
ّ
�سحي اأي�سًا،  اأنا  حياتي  ع 

ّ
اأ�سي وكدُت  فيها، 
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المخلوط  واللبن  المعّطر  ال�ساي  بعدها  اليوم، و�سربُت  العابد في ذلك  د 
ّ
ال�سي كعادتي عند 

اأكواب من  ثالثة  لي  داره، وقّدم  اأزوره في  اأن  �سروفة على  د 
ّ
ال�سي  

ّ
فاأ�سر باللوز. وخرجت 

في  لأّن  الرف�ص  من  اأتمّكن  ولم  بالّلوز.  المخلوط  الّلبن  من  اأكواب  وثالثة  المعّطر  ال�ساي 

 به من تقّزز عند 
ّ

اإهانة لرّب الدار، فابتلعُت ما في هذه الأكواب رغم ما كنُت اأح�ص ذلك 

د �سم�ص الدين الى داره، وو�سع 
ّ
�سربها.ولم ينتِه الأمر عند هذا الحّد، فقد ا�سطحبني ال�سي

لالأكل.  ودعاني  المحّلى،  ال�سراب  من  كبيراً  وكوبًا  والبندق  الب�سكويت  من  الكثير  اأمامي 

د �سم�ص الدين و�سربُت 
ّ
 ال�سي

ّ
اإلي اأرف�ص، فاأكلُت ما قّدمه  اأن  ة اأخرى، لم يكن بو�سعي 

ّ
ومر

 قمُت اأترّنح في م�سيتي، كما يتقّدم ال�سهيد الى الم�سنقة فخوراً، 
ّ
ثالثة اأكواب من ال�ساي. ثم

في  وفّكرُت  بي،   
ّ
مر ما  واأ�ستعر�ص  لأ�ستريح  غرفتي  الى  التخمة. ودخلُت  األم  من  واأتلّوى 

قبل  مات  اأّنه  لو  البدوي، ووددُت  الكرم  لإظهار  ثالثة  رقم  اختار  الذي  البدوي  ذلك  اأمر 

مثاًل. �سبعة  الرقم  على  اختياره  يقع  لم  لأّنه  اهلل  و�سكرُت   عدُت 
ّ
ثم الُعرف،  هذا  يبتدع  اأن 

�سُا نف�سي لفتك الطبيعة اأو البدو، ولم تخطر ببالي لحظًة فكرة 
ّ
وقد اأتيُت الى ال�سحراء معر

ذلك،  كّل  من  الرغم  وعلى  المعّدة.  طاقة  فوق  والأكل  اله�سم  �سوء  به 
ّ
ي�سب الذي  الموت 

بين  وكان  كالعادة.  الع�ساء  لتناول  العابد  د 
ّ
ال�سي دار  الى  المحّدد  الموعد  في  ذهبُت  فقد 

ة اأخرى في م�ساألة الرحلة الى الجنوب. وكان اأبو 
ّ
المدعوين بع�ص �سيوخ البدو، فتناق�سنا مر

اً على رف�سه الذهاب عبر طريق العوينات. وقد قال: »اإّن ال�سروط التي و�سعها 
ّ
حليقة م�سر

د اإدري�ص تتناول رحلة الى واداي ل الى دارفور«. وبالتالي اأبى اأن يرمي برجاله وجماله 
ّ
ال�سي

في تلك الطريق غير الآمنة.

اأنا، فقد اأدليُت بحّجتي كما يفعل المحامي، فقلُت له: »في حين اأّنك اّتفقت معي  اأّما 

على قطع 35 مرحلة من الُكفرة الى الجنوب، فال يجدر اأن يكون هناك اأّي فرق في ما اإذا 

�سملت هذه المراحل الذهاب الى واداي اأو الى الفا�سر اأو اأطلب منك العودة الى م�سر«. 

د العابد لخّطتي، 
ّ
غير اأّن حججي لم تقنع اأبا حليقة، ولكّنه راأى اإ�سراري وعدم معار�سة ال�سي

وعلم برغبتي في تقلي�ص عدد الجمال المّتفق عليه، فاأبدى موافقته، غير اأّنه ظّل مترّدداً. بيد 

اأّنه رف�ص اأن يرافقني بنف�سه اأو ير�سل معي اأحد رجاله.



137

الأحد 8 اأبريل:

الجواد  وكان  ذهبًا.  جنيهًا   33 بمبلغ  وا�ستريته  جواده  اأمر  في  حليقة  اأبي  مع  تكّلمُت 

د 
ّ
ة كّل يومين. وبعد الغداء، التقطُت �سورة لل�سي

ّ
قوَيًا، �سبوراً على ال�سفر، يكفيه ال�سرب مر

في  تكّلمنا  كما  البدو وجلدهم،  ب�سبر  يتحّمله  الذي  مر�سه  اأمر  في  العابد وحادثته طوياًل 

الفنية  اأعمالي  اأكن موّفقًا في  ال�سودان. ولم  �سوؤون برقة وم�سر، وذكرنا م�ساألة رحلتي الى 

في نواحي  اإبعاد الأنظار عّني، والتنّقل وحيداً  الُكفرة، فلقد وجدُت �سعوبة كبيرة في  في 

واداي لإ�ستعمال اأجهزتي بدون اإثارة ال�سكوك. وكان من �سوء حّظي اأّن ال�سماء ظّلت كثيرة 

الغيوم خالل اأيّام اإقامتي، فلم اأتمّكن من ر�سد ال�سم�ص والنجوم بوا�سطة التيودوليت. وبعد 

الع�ساء، �سعرُت بتعب �سديد، وكنُت قد ا�ستنفدُت الأقرا�ص التي حملتها معي لمكافحة �سوء 

اله�سم، وانتظرُت بفارغ ال�سبر خروجي الى ال�سحراء وتمّتعي بب�ساطة العي�ص.

الإثنين 9 اأبريل:

دة بالغيوم، ولكن الن�سيم كان يهب علياًل طوال النهار. فاأم�سيُت يومًا 
ّ
كانت ال�سماء ملب

د اإدري�ص، واأحّم�ص اأفالمًا جديدة، وا�ستريُت قربًا و�سعيراً للرحلة. 
ّ
هادئًا، اأقراأ في مكتبة ال�سي

د المهدي الى كثير من الإخوان، 
ّ
د العابد ن�سخًا بخّط يده لبع�ص ر�سائل ال�سي

ّ
واأهداني ال�سي

واأهداني �سّكينًا مغربية في غمٍد من الف�سة، وبندقية مطّعمة ذات �سمام اأمان من ال�سّوان. 

الثالثاء 10 اأبريل:

على  الأحذية  �سانع  مع  واّتفقت  للوادي،  �سورة  فالتقطت  الظهر  بعد  الغيوم  انق�سعت 

على  وا 
ّ
اأ�سر الرجال  لأّن  الر�سا�ص،  لو�سع  الجلد  من  واأحزمة  ولرجالي،  لي  اأحذية  �سنع 

حملها لكثرة ما �سمعوا من ال�سائعات المخيفة. وقابلُت محّمد �سكر الذي اخترته ليكون 

ة.
ّ
دليلنا في طريق العوينات لأّول مر

الأربعاء 11 اأبريل:

وبندقية  »الطوارق«  الى  يعود  �سيفًا  فاأهداني  الجواد،  ا�ستريُت  اأّنني  العابد  د 
ّ
ال�سي �سمع 

اإيطالية. وتمّكنت اأخيراً من القيام ببع�ص الأر�ساد والأبحاث بوا�سطة التيودوليت. وكنُت 

في �سوق �سديد الى مقارنة نتائج بحثي بنتائج الرّحالة الألماني رولف�ص Rohlfs الذي زار 

الُكفرة منذ 45 �سنة. 
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الخمي�س 12 اأبريل:

د 
ّ
د محّمد اأبي ثمانية وال�سي

ّ
تي، وركبُت مع ال�سي

ّ
د العابد لأهديه بندقي

ّ
اأر�سلت الى دار ال�سي

ة كّل 
ّ
الزروالي متوّجهين الى الجوف، فقابلنا وجهاء المدينة. وزرُت ال�سوق الذي ُيقام مر

ين في الُكفرة. 
ّ
اأ�سبوع. الى جانب ذلك، زرُت الجامع والزاوية، وهي اأقدم مدار�ص ال�سنو�سي

الب�سائع من  ال�سوق من  ُت لروؤية ما يعر�ص 
ّ

الُكفرة، وتحم�س اأّما الجوف فهو مركز تجارة 

»خراطي�ص« تدّل عالمتها على �سنعها منذ 30 �سنة، وعلب من التوابل الإيطالية الم�ستوردة 

وري�ص  وعاجًا  م�سر، وجلوداً  من  وم�ستوردة  مان�س�ستر  في  من�سوجة  واأقم�سة  بنغازي،  من 

نعام من واداي ودارفور. وتجدر ال�سارة الى اأن منتجات الجنوب قليلة في الُكفرة الآن، 

اإل اإذا اأح�سرها اأحد التجار من واداي، ومنعه �سبب ما من ال�سفر بها الى ال�سمال لبيعها في 

برقة اأو م�سر.

ولم تكن التجارة تزدهر الى حّد كبير في الُكفرة اإل قبل فتح ال�سودان، فاإّن طريق الُكفرة 

الى  ت�سل  التي  الطريق  من  ودارفور  واداي  محا�سيل  لحمل  اأ�سهل  كانت  الأّيام  تلك  في 

 بطريق التهريب عاج اأنثى الفيل والعاج الذي يقّل وزنه 
ّ
ال�سرق. ول يزال، الى يومنا هذا، يمر

عن 14 رطاًل، وقد منعت حكومة ال�سودان ت�سدير هاتين ال�سلعتين.ول ت�سّكل الُكفرة طريقًا 

للتجارة فح�سب، بل يق�سدها من يملك العبيد من �سيوخ الزوي لفالحة الأر�ص، فيزرعون 

من  مختلفة  واأنواعًا  والقرع  والموز  والعنب  البطيخ  ون 
ّ
ال�سنو�سي ويزرع  والذرة.  ال�سعير 

 ال�سائح روؤيتها ويتلّذذ بطعمها بعد اأن يكون قد اأم�سى اأيّامًا في ال�سحراء. 
ّ
الخ�سر التي ي�سر

ون بزرع النعناع والورد، في�ستخرجون منهما ماء الورد 
ّ
بال�سافة الى ذلك، يقوم ال�سنو�سي

وخال�سة النعناع ال�سرورّيين في اإظهار كرم ال�سيافة. وي�ستخرج الزيت من اأ�سجار الزيتون 

الُكفرة فهي الجمال والخراف والحمير والبع�ص من  بوا�سطة معا�سر قديمة.اأّما حيوانات 

الأح�سنة. وعلى الرغم من ذلك، يظّل �سعر الّلحم مرتفعًا، لعدم وجود المراعي في الوادي. 

وتاأكل الحيوانات البلح المطحون، وهو غذاء �سالح اإّل اأّنه ل بّد من اإطعامها ح�سي�سًا من 

ون، وهم اأكثر تقّدمًا من جيرانهم في كّل المجالت، الدجاج 
ّ
وقت لآخر. ويرّبي ال�سنو�سي

والحمام.  وفي الُكفرة، �سمعُت اأّن اأثمان العبيد ارتفعت ب�سكل هائل في ال�سنوات الأخيرة 

للمراقبة ال�سديدة لل�سلطات الفرن�سية في تلك  لقّلة من ياأتي منهم من جهات واداي، نظراً 
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 يعودون 
ّ
الجهات. ويحتال بع�ص البدو ل�ستجالب العبيد، فيتزّوجون من بنات واداي، ثم

بهّن الى الُكفرة فيطلقونهن ويبيعونهن.

 جارية اأثناء الجولة ال�سياحية التي قمُت بها في العام 1916، مقابل مبلغ 120 
ّ
وقد ُعر�ست علي

فرنكًا، في حين اأّن ثمن الجارية يتراوح الآن بين 30 و40 جنيهًا، وثمن العبد اأقّل من ذلك.

ة طليقة. 
ّ
وقد يتزّوج البدو من هوؤلء الجواري، فاإذا اأنجبت اإحداهّن ولداً اأ�سبحت حر

فاإّن هذا  البكر،  قبيلة ولده  ل�سيخ  فاإذا ولدت جارية  الب�سرة،  والبدو ل يهّتمون بفارق لون 

الولد ي�سبح بحكم الواقع رئي�سًا لهذه القبيلة بعد اأبيه، مهما كان اأ�سود الّلون.

 كذلك، مهما 
ّ
 فهو حر

ّ
وبالتالي، اأبناء العبيد هم عبيد كذلك. اأّما ابن الجارية من رجل حر

ل البدوي اقتناء العبد المخل�ص،  كان فقيراً، ول يكون عبداً حّتى لو كان يتيم الأب. ويف�سّ

دهم، وهم يعاملون معاملة ح�سنة 
ّ
 �سي

ّ
فاإّن العبيد اأقوى من الأحرار واأكثر �سونًا وكتمانًا ل�سر

وي�سبحون اأفراداً من الأ�سرة بعد طول الِع�سرة. ويرتدي العبيد ثيابًا فاخرة لأّنهم يعك�سون 

د اإدري�ص ال�سفي، مو�سع ثقته فح�سب، ولكّن 
ّ
�سورة اأ�سيادهم. ولي�ص علي كجا، عبد ال�سي

يتمّتع اأي�سًا بقّوة و�سيطرة ل يملكهما الكثيرون من اأحرار البدو.

 مع عبده، اأدركت اأّنها �سادقة 
ّ
د العابد ر�سالة اإلي

ّ
والعبد �سادق الكلمة. فعندما حمل ال�سي

ده. وكذلك، اإذا اأردت 
ّ
و�سحيحة حيث اإّن واجب العبد يق�سي عليه بتبليغ ما حّمله اإّياه �سي

د العابد اأمراً ما ول اأريد اإطالع رجل اآخر عليه، اأخبرته الى عبده من دون ترّدد، 
ّ
اأن اأقول لل�سي

ده دون غيره.وللعبد الحّق في �سراء جارية، وقد �ساألت 
ّ
موقنًا اأن الر�سالة ل بّد اأن ت�سل الى �سي

فقد  كثيراً،  الأيّام  هذه  ارتفعت  اأثمانهم  »اإّن  فقال:  العبيد،  اأثمان  عن  ة 
ّ
مر ذات  كجا  علي 

ا�ستريُت جارية ودفعُت بالمقابل 40 جنيهًا ذهبًا«. وقد قال لي ذلك بلهجة ل ي�ست�سّف منها 

اأّنه كان عبداً في يوم من الأيّام. وثياب العبيد المحررين في الواحة هي الأرّث من بين ثياب 

ة العبيد. وقد ي�سعر العبد الطليق بالخجل لعدم وجوده 
ّ
العبيد الآخرين، وهم مو�سع ازدراء بقي

ين. ويعود 
ّ
في مرتبة اإن�سان.وتكثر اأ�سجار النخيل في وادي الُكفرة، ومعظمها ملك لل�سنو�سي

الُكفرة،  الى   
ّ
ال�سنو�سي بن علي  �سيدي محمد  الزوّي، حين دعوا  اأن  الى  في ذلك  ال�سبب 

ين عن ثلث ما يمتلكون من اأر�ص ونخيل. ولم تبَق الن�سبة قائمة بين ما يملكه 
ّ
تنازلوا لل�سنو�سي

الزوّي من النخيل وبين ما يمكله ال�سنو�سيون، لأن الزوّي �سارعوا اإلى زيادة زراعة النخيل. 
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ين عن اأرا�سي الزوّي.
ّ
ول يزال الى يومنا هذا يظهر ذلك ال�سور الذي يف�سل اأرا�سي ال�سنو�سي

الُكفرة.  قائد جيو�ص  العري�ص  الجوف، حفلة زفاف، وكان  وراأيُت، في طريق عودتنا من 

ني اأن اأقوم بتاأدية هذا الواجب 
ّ
ودعاني اأبو العرو�ص الى تفريغ البارود ت�سريفًا للحفلة، ف�سر

ًة، انطلقُت �سريعًا بجوادي 
ّ
لل�سابط لأّنه �سديق قديم لي. ولّما اأطلق رجال الحفلة النار تحي

 اأوقفته دفعة واحدة اأمام العرو�ص، 
ّ
كما يفعل البدوي الأ�سيل، واّتجهت �سوب الجماعة ثم

 اأطلقت النار. وقد اأده�سني جوادي بركة حين �سمع 
ّ
تي الى الأر�ص اأمامها، ثم

ّ
و�سّوبُت بندقي

ة واحدة على الم�سافة المحّددة من العرو�ص 
ّ
طلقات بنادقهم واأ�سرع بالعدو، ووقف بي مر

لإطالق النار. ولكن ل عجب في ذلك، فهذا �سيء تدّريت عليه خيول البدو.

الجمعة 13 اأبريل:

وفح�سته  �سهرين،  منه  عانى  لمر�ص  دواًء  يطلب  اإدري�ص  د 
ّ
ال�سي عبيد  من  عبد  جاءني 

من  قطعة  على  »الإتير«  بع�ص  فاأعطيته  وؤ. 
ّ
التقي ومن  ه�سم  �سوء  من  ي�سكو  اأّنه  فالحظُت 

ال�سّكر، واأمرته اأن ل يتناول اإّل الّلبن والأرز، الأمر الذي �ساهم بتح�سن حالته.

يجلب  اأن  منه  طلبُت  اأّنني  حين  في  جماًل،   17 ومعه  الهواري  من  حليقة  اأبو  وو�سل 

خم�سًةوع�سرين جماًل، كما اّتفقنا من قبل. وزارني ال�سابط العري�ص و�سهره لي�سكراني على 

التحية التي اأّديتها في حفل الزفاف. 

ال�سبت 14 اأبريل:

اإر�سال رجل لي�سطحبنا في الرحلة،  اأمر  ة الجمال وكان حائراً في 
ّ
اأبو حليقة بقي اأح�سر 

واأبى اأن ير�سل ابنه اأو عبده، اعتقاداً منه اأّننا مقبلون على �سفر قد ل نخرج منه اأحياء. وفي 

اأنه  الطريق، ففّكر حائراً  ي�ساعدنا وننجو من مخاطر  القدر قد  اأّن  يتوّقع  الوقت عينه، كان 

اأو ي�سرف على بيعها كما  النائية، فكيف يعود بجماله  اأحد في تلك الأ�سقاع  اإذا لم يمّثله 

هي العادة بعد انتهاء مثل هذا ال�سفر الطويل. واأم�سينا ع�سر اليوم في التحميل، وقمنا م�ساًء 

بعمل الأر�ساد والمعاينات. 

وكانت الليلة الثالثة التي اأمكنني فيها اأن اأرى نجم القطب ال�سمالي، وذلك منذ مجيئي 

المالحظات  من  اأخذت  ما  اأ�ساعف  اأن  قبل  الُكفرة  اأترك  األ  �سّممُت  وقد  الُكفرة.  الى 

المتنّوعة في الليالي ال�سابقة. 
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الأحد 15 اأبريل:

اأم�سينا ال�سباح في تحميل الجمال وما زال اأبو حليقة مرتبكًا في اأمر اإر�ساله رجاًل من 

الجمال. وكانت قد  �ساأ�سطحب  اأّنني  اأن عرفُت  بعد   لأمره كثيراً 
ّ
اأهتم لم  رجاله، ولكّنني 

نت �سّحة العبد الذي عالجته تح�سنًا عجيبًا، فجاء ي�سكرني. وكنُت اأ�سّد النا�ص عجبًا 
ّ

تح�س

الظهر،  بعد  الثانية من  ال�ساعة  ال�سير عند  القافلة  اأمر معالجته.وبداأت  اإليه في  مما تو�سّلُت 

الإقامة  رنا 
ّ
قر حيث  جغبوب،  في  الُكفرة  وادي  اآبار  اآخر  وهي  العزيلة،  بئر  الى  متوّجهًة 

نعجتين  وا�ستريُت  الطويلة.  الرحلة  تلك  على  الإقدام  قبل  الاّلزمة،  الترتيبات  لإجراء  اأيّامًا 

القافلة من قام بهذه الرحلة من  لنحرهما، وفقًا لعادة »اأبي الظفر« لأّنه لم يكن بين رجال 

قبل. وكان جميع رجالي يرتدون ثيابًا جديدة، وكانت بنادقهم، التي اأتقنوا تنظيفها، تلمع 

فوق ظهورهم، ويبدو الن�ساط والقّوة على معظم جمالنا الجديدة.

الإثنين 16 اأبريل:

الأر�ص  لأّن  له،  جديدة  »حدوات«  لو�سع  الجوف  الى  اهلل  عبد  مع  جوادي  اأر�سلُت 

مَني  هدّيًة  القائد،  الى  ة 
ّ
نحا�سي ة 

ّ
�سيني واأر�سلت  توؤذيه.  اأن  وُيخ�سى  �سلبة  �سخرية  كانت 

د اإدري�ص. واأّجلنا 
ّ
بمنا�سبة زواجه، وتركت الزجاجات الأخيرة من دواء »بوفريل« لعبد ال�سي

�سفرنا لأّن الدليل كان من�سغاًل بجمٍل كان يملكه. 

الثالثاء 17 اأبريل:

تناولُت الفطور في دار �سليمان بو مطاري، وهو من كبار تّجار الزوّي بالُكفرة م�سهوٌر 

اأبو ثمانية. وقد  د الزروالي وعبد اهلل والقومندان و�سالح ومحّمد 
ّ
بالكرم، وكان معنا ال�سي

بالب�سل.  المطبوخ  الّلحم  اأكل طبق من  الجديد لإمتناعه عن  العري�ص  الّنكات حول  تبادلنا 

الب�سل«.  رائحة  فيه  �سّمت  اإذا  ت�سامحه  »اإَن زوجته ل  بعينيه:  يغمز  ثمانية، وهو  اأبو  وقال 

واأ�سبحنا  �سيء  كّل  انتهى  وهكذا  جنيهات.  ت�سعة  فيه  ودفعُت  لي  هجينًا  جماًل  وا�ستريُت 

 ال�ستعداد لل�سير.
ّ
على اأتم

 
ّ
ة الأخيرة، اأن اأوّفق في تعيين الموقع الحقيقي

ّ
وكنُت اأرجو، واأنا اأر�سد نجم القطب للمر

نه رولف�ص ح�سب 
ّ
الذي عي الموقع  للتحّقق من  الخريطة. وكان �سوقي �سديداً  للكفرة على 

مالحظات رفيقه » �ستيكر« في بويمة. ولم تكن التاج قد ُبنيت بعد في عهد رولف، فاّت�سح 
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لُت اليها ل تتطابق مع نتائج  لي، بعد اأن دّونُت مالحظتي الأولى فيها، اأن النتائج التي تو�سّ

54 درجة  مالحظات »�ستيكر« في بويمة الواقعة على بعد كيلومترين من التاج، في اَتجاه 

�سرق الجنوب. ولذلك �سّممُت األ اأترك الُكفرة قبل اأن اأتمّكن من تدوين مالحظات عديدة 

التيودوليت، في ظّل ظروف  ات بوا�سطة 
ّ
ودقيقة. وبالتالي ر�سدُت النجم القطبي �سّت مر

نة، قام الدكتور بول في فقرته المرفقة بهذا الكتاب بتو�سيحها كي ل تترك مجاًل للخطاأ 
ّ
معي

اأكثر من دقيقة واحدة في خّط الطول والعر�ص. وكانت نتيجة هذه الأبحاث، عند الإنتهاء 

من التاأّكد منها بعد عودتي الى م�سر، اأّن الُكفرة تبعد 45 كيلومتراً من جهة الجنوب ال�سرقي 

الُكفرة  ارتفاع  ووجدُت  »�ستيكر«.  مالحظات  بعد  رولف،  حّدده  قد  الذي  الموقع  عن 

اإلى حّد بعيد مع الرتفاع الذي حّدده رولف�ص، وكان علّو وادي بويمة يبلغ 400  متطابقًا 

متر وارتفاع التاج 475 متراً عند التّلة الم�سرفة على الوادي.
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الف�سل اخلام�س ع�رش

الواحتان املفقودتان

اأرِكنو والعوينات

الأربعاء 18 اأبريل:

وكانا  وحامد،  بوكارة  وهما  جماله  ي�سحبان  رجلين  الأمر  اآخر  في  حليقة  اأبو  وجد 

د العابد ثالثة مّثلوه في وداعنا، وقد 
ّ
فقيرين اأغواهما المال فاأن�ساهما الخطر. واأر�سل ال�سي

اأح�سروا لي خطاب الوداع، كان له تاأثير عميق في نف�سي. وجاء اأبو حليقة يوّدعنا كذلك، 

فاإّنه على  اأو رُجليه،  اإ�سفاقًا منه على جماله  اأّن ذلك كان  اأظن  وكانت عيناه دامعتين، ول 

الرغم مما ح�سل بيننا من خالف في الراأي ظللنا �سديقين مخل�سين، يحب كّل مّنا الآخر 

ويحترمه.

كان  الوداع  ذلك  وكاأّن  للغاية  حرجًا  الموقف  فكان  لوداعهم،  رجالي  اأ�سدقاء  وجاء 

كلمات  وكانت  رحلتنا.  في  راأيته  الذي  وتاأّثراً  حرارة  الأكثر  الوداع  ذلك  وكان  الأخير. 

ال�سبيل  �سواء  اهلل  هداكم  وقوعه،  من  بّد  ل  المقّدر  ال�سالمة،  »رافقتكم  الأخيرة:  الوداع 

والم�سافرين  المقيمين  قلوب  ي�سعر  مّما  الوداع  ذلك  يكن  ولم  كّل مكروه«.  من  وحماكم 

الوداع الأخيرة  بالعودة الآمنة بعد ق�ساء عطلة طويلة. وكان في ُجمل  اأو الأمل  الّلقاء  باأمل 

المتبادلة بين الفريقين بع�ٌص من الرتعا�ص، الأمر الذي جعلني اأتكّهن بما يجول في خواطر 

تمّلكهم  اّلذي  الخوف  من  ويقيني  لل�سفر،  ال�سابقة  الأّيام  في  حدث  بما  لعلمي  الرجال، 

اأجمعين.

في  التفكير  اإلى  اأميل  فكنُت  متباينة،  الموقف  ذلك  في  واأفكارهم  اأفكاري  وكانت 

هم  اأّما  المجهول.  �سوب  والندفاع  ال�سحيح،  الطريق  في  وال�سير  المجهولة،  الواحات 

ارت�سمت مالمح  اأ�سدقائهم، وقد  اأيدي  فيها على  ي�سّدون  ة 
ّ
اآخر مر اأّن هذه  فكانوا يظّنون 
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الإ�سفاق على وجوه بع�ص من جاوؤوا يوّدعوننا، كاأّنما كتب على وجوهنا الموت وارت�سم 

باأّن ذلك الرحيل كان مكتوبًا في  البادية كانوا ي�سعرون  الفناء. ولكّنهم كاأهل  على جباهنا 

 اأردفها اأحد الرجال بالأذان. 
ّ
كتاب القدر. وقراأنا الفاتحة، ثم

 
ّ
ثم ال�سحراء،  وتمتّد  الواحة  عندها  تنتهي  اّلتي  الوادي  حافة  حّتى  الموّدعون  و�سحبنا 

تركونا غير ملتفتين الى الوراء، فانحدرنا اإلى ال�سحراء المنب�سطة. وتلفتت اأعيننا اإلى اأ�سجار 

اأخذت  اّلتي  الُكفرة  على  غاللته  ين�سر  والغ�سق  للغروب،  تجنح  ال�سم�ص  وكانت  النخيل، 

تختفي �سيئًا ف�سيئًا في ذلك »المدى« الذي بداأ ينطفئ، وكاأّننا ننظر اإلى المدينة في مرقاب 

اآلة ت�سوير.

فين�سون  الرجال،  اأعين  من  �سبحها  يّمحي  حّتى  الُكفرة  عن  البتعاد  اإلى  اأتوق  وكنت 

واختفت  ال�سفر.  بواجبات  للقيام  ويفرغون  الم�ستقبل،  في  ويفّكرون  الما�سي  وداعها 

بقعة  كّل  في  الفكر  يت�سّورهما  و�سحراً،  اأ�سراراً  المملوء  المجهول  اأمامي  فانب�سط  الُكفرة، 

بعد  من  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  عند  ال�سير  وبداأنا  عنها.  غريب  قدم  تطاأها  لم  اأر�ص،  من 

الظهر وتوقّفنا عن ال�سير عند ال�ساعة الثامنة والربع. وقطعنا 15 كيلومتراً. وكان الجو �سحواً 

جمياًل ول رياح فيه، والأر�ص رملية �سلبة قليلة التمّوج، مغّطاة بح�سى �سغيرة.

العزيلة والُكفرة، فاجتزنا منطقة من الحطب ت�سابه منطقة زيغن، ودخلنا  وتركنا نخيل 

ال�سريرة]1[ عند ال�ساعة ال�ساد�سة اإل ربعًا. وفي ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف، مررنا بتالل تمتّد 

كثيرة  الحوي�ص  و�سلنا حطية  ربعًا  اإل  الثامنة  وعند  الُكفرة،  لوادي  الجنوبي  الجانب  على 

الحطب، وكّنا قد تركنا وراءنا رجلين لجلب اأحمال كان من المقرر ان تو�سع على ظهور 

جمال التبو. 

د الزروالي وعبد اهلل واأحمد 
ّ
وكانت قافلتنا موؤلّفة من 27 جماًل و19 �سخ�سًا: اأنا وال�سي

وحمد واإ�سماعيل وال�سنو�سي اأبي ح�سن وال�سنو�سي اأبي جابر وحمد الزوّي و�سعد الأوجلي 

وفرج العبد وبوكارة واأخيه الأ�سغر وحامد الجّمال وح�سن ومحّمد الدليل وثالثة من عبيد 

التبو.  
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الخمي�س 19 اأبريل:

م�ساًء،  والربع  ال�سابعة  ال�ساعة  في  وتوقفنا  الظهر  بعد  ربعًا  اإل  الثانية  ال�ساعة  في  �سرنا 

وقطعنا 24 كيلومتراً. وكانت اأعلى درجة للحرارة 32 واأقّلها 11. الجّو �سحو جميل قليل 

ة 
ّ
مر  

)1(
ال�سريرة ودخلنا  الظهيرة.  عند  قاّر  ال�سرقي،  الجنوب  من  هابٌّ  والن�سيم  ال�سحاب، 

دقيق،  بح�سى  مغطاة  الرمال  �سلبة  منب�سطة  وكانت  الحوي�ص،  حطب  اجتياز  بعد  اخرى 

ة �سل�سلة من التالل الرملية المغّطاة بحجارة قائمة، يقابلها مثلها من جهة 
ّ
وكان �سرق الحطي

الغرب على بعد اأربعة كيلومترات.

ة الحوي�ص، وكان عر�سها كيلومترين. 
ّ
وعند ال�ساعة الثانية والربع و�سلنا اإلى نهاية حطي

ال�ساعة  وفي  الي�سار.  من  كيلومترين  بعد  على   
)2(

جاّرة راأينا  ربعًا  اإل  الرابعة  ال�ساعة  وعند 

ال�ساد�سة  ال�ساعة  اليمين. وفي  اأربعة كيلومترات من  بعد  اأخرى، على  راأينا جارة  الخام�سة 

ال�سحراء  اأر�ص  ال�سوداء، وكانت  الحجارة  اأكوام من  تتناثر عليه  نعومة،  اأكثر  الرمل  اأ�سبح 

جمع  في  وقتًا  فاأم�سينا  خّلفناهما،  الّلذين  الجملين  لنتظار  رحيلنا  تاأّخر  وقد  متجّعدة. 

ب بتعب الجمال �سريعًا. والجدير بالذكر اأن هذه 
ّ
، ما ت�سب

ّ
الحطب. وكان الجّو �سديد الحر

الأر�ص م�سابهة للم�سافة الواقعة بين بوالطفل وزيغن. وقد اأمكنني، بف�سل جملي الهجين، 

اأن اأتاأّخر عن القافلة فاأقوم بتدوين بع�ص المالحظات، من دون اأن اأثير �سوء ظن رفقائي في 

ما اأفعل. وا�سظررنا اأن نحّط الرحال في �ساعة مبّكرة، نظراً لحال الجمال. 

الجمعة 20 اأبريل:

العا�سرة  ال�ساعة  منت�سف  عند  ال�سير  عن  وتوقّفنا  �سباحًا  الثانية  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

 عاودنا �سيرنا عند ال�ساعة الثالثة والن�سف وانتهينا من ال�سير ال�ساعة الثامنة، فكان 
ّ
�سباحًا، ثم

اأق�ساها 32 واأدناها 10، وذلك بعد منت�سف  ما قطعناه 48 كيلومتراً. بلغت درجة الحرارة 

ت رياح باردة من الجنوب ال�سرقي في 
ّ
الليل بن�سف �ساعة. وكان الجّو �سحواً جمياًل، وهب

ت ثانية عند ال�ساعة الرابعة، وفي الم�ساء 
ّ
ال�سباح، غير اأّنها ما لبثت اأن هداأت عند الظهر وهب

ر اّتجاهها اإلى ال�سمال ال�سرقي. 
ّ
تغي

)1(  ال�سريرة: ا�سم ذلك المكان، وهي ماأخوذة من ال�سراء: البطحاء. )المترجم(

هو  وهذا  النبات،  من  نوع  )بالتخفيف(:  والجارة  اإليه:  الموؤدي  الطريق  اأو  الماء  م�سيل  الراء(:   )بت�سديد  الجاّرة    )2(

المق�سود )المترجم(
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وفي ال�ساعة الرابعة اخترقنا جهة متعرجة مليئة بالحجارة. وعند ال�ساعة ال�ساد�سة دخلنا 

من  فراأينا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  ال�سم�ص  الأر�ص، وظهرت  فانب�سطت  اأخرى  ة 
ّ
مر ال�سريرة 

ال�سباح  في  ُخّطافًا  وراأيت  كيلومتراً.   12 اإلى   10 من  عّنا  تبعد  ة 
ّ
رملي تالًل  والي�سار  اليمين 

اأكوامًا منخف�سة من الرمل، وراأينا  الرابعة والثلث قطعنا  ال�ساعة  الع�سر. وعند  و�سقراً عند 

وكانت  ال�سرقي.  الجنوب  من  درجات   10 بعد  على  الرتفاع  قليلة  ممتّدة  �سوداء  جارة 

 ظهراً حّتى اأعاقنا عن 
ّ
 والبرد، فقد زاد الحر

ّ
هذه المرحلة اأ�سواأ مراحل ال�سفر ل�ستداد الحر

منا المرحلة الى جزءين، 
ّ

ال�سير. وا�ستّد البرد في الليل ف�سعب علينا ال�سير كذلك. ولذلك ق�س

فكّنا نبداأ ال�سير بعد منت�سف الليل ون�ستريح في حّمارة القيظ، و�سايقنا ذلك لعدم تمكّننا 

ال�سهر  اأّيام  اليوم، وكان رابع  نت حال الجمال 
ّ

اإتقان حزم الحوائج في الظالم. وتح�س من 

ّة اأيّام ال�سهر يطابق جّوه، 
العربي، والبدو يقي�سون الجّو وفَق ذلك اليوم معتقدين اأّن جّو بقي

ة. 
ّ
وقد �سدق القيا�ص هذه المر

ال�سبت 21 اأبريل:

اإ�ستيقظنا عند ال�ساعة الثانية والن�سف �سباحًا، وعند ال�ساعة ال�ساد�سة دخلنا جهة �سخرية 

ال�سريرة عند  الي�سار جارة كودى ودخلنا  اإلى  12 كيلومتراً، واجتزنا  اإلى م�سافة  بنا  امتّدت 

ال�ساعة التا�سعة، تلّفنا عن بعد تالل الرمل، من اليمين ومن الي�سار. 

 في �سيره، على الرغم من 
ّ
ومر�ص اأحد الجمال عقب بدئنا في ال�سير ورف�ص اأن ي�ستمر

ذبحه.  اإلى  فا�سطررنا  �سًدى،  ذهبت  م�ساعينا  ولكّن  ليداوياه،  بدويّين  وتركنا  اأثقاله.  رفع 

ال�سير  توقّفنا عن  فر�سة  انتهزا  التبو  اثنين من  اأن  اإل  ياأكلوا لحمه.  اأن  البدو  وحّظرت على 

 رجعا لتجفيف لحم الجمل وتركه حّتى يعودا من 
ّ
ظهراً ورفع الأحمال عن جمليهما، ثم

العوينات، فاأّدى ذبح الجمل وانتظار العبدين الى تاأخرنا �ساعة كاملة.

ولم ينم رجالي الليلة ال�سالفة اإل قلياًل، وظهر عليهم التعب بعد �سروق ال�سم�ص. ولكّن 

الظهر  بين  الحرارة  ا�ستداد  اإل  الحقيقة  في  يكن  لم  والجمال  الرجال  قوى  اأنهك  اّلذي 

الظهر، وكّل  الرابعة ون�سف من بعد  ال�ساعة  ال�سير من جديد عند  الرابعة. وبداأنا  وال�ساعة 

اأفراد القافلة متعبون بطيئو الخطوات. وراأيت �سقرين ومراقد حديثة للطير فوق الرمال.
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الأحد 22 اأبريل: 

�سرنا في اأر�ص منب�سطة رمالها �سلبة، كنا نعثر فيها من وقت اإلى اآخر على بع�ص التالل 

الرملية المغطاة بال�سخور ال�سوداء اّلتي يراوح ارتفاعها بين ثالثة اأمتار وع�سرة. وفي ال�ساعة 

الخام�سة والن�سف فجراً، راأينا �سل�سلة من التالل على ي�سارنا تقطع �سبيلنا في امتدادها من 

ال�سمال اإلى الجنوب الغربي، وعند ال�ساعة الثامنة دخلنا اأر�سًا جميلة، �سرنا فيها طوال اليوم، 

وعثرنا فيها على بي�ص نعام مه�ّسم. وكان يطلق على هذه المنطقة ا�سم »وادي المراحيج«.

وقد اأتقّنا تحميل جمالنا ذلك اليوم ولكّن الرجال ما زالوا مجهدين، وقد تاأّخر كثيرون 

 ما لبثوا اأن لحقوا بنا عند ا�ستيقاظهم. واأح�سر 
ّ
عن القافلة لال�ستفادة من ن�سف �ساعة نوم، ثم

اأن  فاأمرته  جارة،  قّمة  في  ع�ّسهما  من  التقاطهما  ا�ستطاع  �سغيرين،  ن�سرين  بوكارة  لي 

يرجعهما وتاأّكدُت من ذلك بنف�سي.

ومر�ص جملي الهجين فا�سطرني اإلى رفع حمله و�سرجه طوال بعد ظهر اليوم. وحططنا 

الرحال عند الظهر فنام رجالي ملء جفونهم. ولم يرقني هذا النوع من ال�سفر الممل، ولكن 

كّنا في مطلق الأحوال مثابرين على ال�سير.

الإثنين 23 اأبريل:

التا�سعة  ال�ساعة  عند  ال�سير  عن  وتوقّفنا  �سباحًا  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

ال�ساعة  ربعًا وتوقّفنا عند  اإل  الرابعة  ال�ساعة  ال�سير من جديد عند  والربع �سباحًا. وعاودنا 

التا�سعة م�ساًء، فقطعنا 46 كيلومتراً. وكانت هذه المرحلة اأ�سّد المراحل اإنهاكًا لقوانا، فلم 

ننم في اليوم اأكثر من اأربع �ساعات لمّدة ثمانية اأيّام. ولم نكد نبداأ ال�سير حّتى تاأّخر الرجال 

دفعة واحدة لغتنام ن�سف �ساعة من النوم، تاركين جمالهم تتبع النور ال�سئيل الّذي ينبعث 

اأن ي�سيب اأجهزتي  اأتمّكن من ال�ستمتاع بهذه الغفوة خ�سية مّني  من م�سباح الدليل. ولم 

مكروه. وكّنا قد حّملنا الجمال في الظالم فلم اأكن واثقًا من دّقة التحميل، وخفت اأن تنحّل 

 اأو اآلة ت�سوير.
ّ
ر من حوائجي جهاز علمي

ّ
بع�ص الأربطة، فيتك�س

بعد الآخر، فتبرك وترف�ص  وفي فترات متتابعة كانت الجمال تتوّقف عن ال�سير واحداً 

الجمل،  في جبهة  باإبهامه على عرق خا�ص  وي�سغط  التبو،  عبيد  اأحٌد من  فياأتي  النهو�ص، 

اإليه قواه ويدفعه على ال�سير. وفي حين كّنا نجهد في قطع تالل الرمل العالية �سديدة  فيعيد 
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�سباب  بها  اأحاط  وقد  الو�سطى،  القرون  كق�سور  قائمة  جباًل  بغتًة  اأمامنا  راأينا  النحدار، 

الجبال،  هذه  على  قليل  بعد  ال�سم�ص  و�سطعت  الأب�سار.  عن  يخفيها  كاد  حّتى  ال�سباح 

ف�سبغت لونها الرمادي بلون الورد. وتاأّخرت عن القافلة فجل�ست لمّدة ن�سف �ساعة على 

 تركُت عقلي وقلبي ي�سرحان في جمال هذه الجبال الرائعة.
ّ
تل رملي، ثم

ة في 
ّ
اأرِكنو، وكانت تلك ال�ساعة مف�سلي اأن�سده، فقد راأيت جبال  لقد وجدت ما كنُت 

تلك  في  المخاطر.  من  اأتوّقعه  وما  الم�ساعب  من  لقيت  ما  ن�سيت  ففيها  رحلتي،  تاريخ 

اأ�سناني فيها  اأّيامًا عديدة  اللحظة ن�سيت �ساعات طويلة من الألم، بل  ال�ساعة، بل في تلك 

ذّللتها،  الّتي  والعقبات  واجهتها  التي  المخاطر  ن�سيت  واحدة  لحظة  في  والتعب.  الجهد 

ال�سحراء  هذه  في  ال�سائعة  ال�سغيرة  البقعة  تلك  اإلى  المفقودة،  الواحة  تلك  اإلى  لأ�سل 

الف�سيحة القا�سية والقاحلة.

راأيُت جبال اأرِكنو، فظهرت طالئع النجاح والتوفيق، فقد كانت واحتها اإحدى الغايات 

لطلوع  ال�سابقة  الباردة  الليل  �ساعات  في  الرمل  تالل  بين  ن�سعد  وظللنا  اإليها.  �سعيُت  التي 

اأرِكنو بغتة كاأّن �ستاراً  اأ�سبحنا عند اآخر تل من تالل الرمل، اختفت جبال  الفجر. وعندما 

اأ�سدل عليها دفعة واحدة، فزال باختفائها عن عيني ذلك المنظر الرائع الّذي لم اأ�ساهد مثياًل 

له في �سحراء ليبيا، منذ اأن تركت ال�سّلوم. فقد كانت جبال اأرِكنو فريدة في جمال مناظرها 

 اأنني ل اأ�سير في ال�سحراء.
ّ
ل اإلي

ّ
الى درجة اأّنه ُخي

الثالثاء 24 اأبريل:

كان اليوم الحادي ع�سر بعد المائة من رحيلنا عن ال�سّلوم، والأربعين بعد المائة من تركنا 

تالًل  اجتزنا  �سباحًا  الخام�سة  ال�ساعة  وعند  متمّوجة.  ة 
ّ
حر اأر�ص  في  ن�سير  وكّنا  القاهرة. 

 �سرنا في اأر�ص حجرية �سلبة مغّطاة بالح�سى. وكان تّل عظيم من الخر�سان يقع، 
ّ
ة، ثم

ّ
رملي

على بعد مئة متر من �سمال اأرِكنو، ويبلغ طوله كيلومترين وارتفاعه قرابة المئة متر. وبزغت 

من  بقطع  الذهبية  الظالل  فيه  وامتزجت  الخالق،  وروعة  بجمال  ال�سروق  فاّت�سم  ال�سم�ص 

ال�سحاب رمادية الّلون، وهداأت رياح ال�سباح الباردة فارتفعت حرارة الجّو.

الرمادّي  بين  �سطحها  لون  يمتزج  الذي  الجرانيت  من  كتل  عن  عبارة  اأرِكنو  وجبل 

وهو  ال�سحراء،  �سطح  عن  متر   500 يبلغ  ارتفاع  على  قائم  الجبل  وهذا  الداكن.  والأحمر 



149

اأق�سى جهاته  مكّون من �سل�سلة كتل مخروطية ال�سكل متال�سقة القواعد. واقتربنا منه من 

منه  نراها  نقطة  اأبعد  امتداده، وكانت  ن�ستطيع معرفة مدى  اإليه ل  تقّدمنا  الغربية، وكّنا في 

الى  فو�سلنا  الغربي،  ال�سمالي  الركن  من جهة  و�سرنا حوله  مرتفعة.  قمة  التجاه  ذلك  في 

انتباهي  لفتت  ال�سحراء،  من  الناحية  هذه  وفي  ال�سرق.  جهة  اإلى  الممتّد  الوادي  مدخل 

ه الجرعان »اأرِكنو« وي�سّميه البدو »�سرخة«، ومن هذه 
ّ
�سجرة منفردة من النوع اّلذي ي�سمي

ال�سجرة اّتخذت الواحة ا�سمها.

لكثرة  نظراً  د، 
ّ
الجي بالموقع  ذلك  يكن  ولم  ال�سجرة،  من  مقربة  على  خيامنا  ون�سبنا 

»ُقرد« الجمال الّتي تعي�ص في ظّل ال�سجرة، والّتي وفدت علينا اأ�سرابًا عند اقتراب الجمال. 

ظّل  في  البقاء  اآثرت  التي  لها  تفاديًا  ال�سجرة  من  م�سافة  على  خيامنا  ن�سب  اإلى  وا�سطررنا 

 فكانت كقطعة من 
)1(

ة ُقردة من هذه القرد
ّ
ال�سجرة والفتك بالجمال. وقد التقطت ذات مر

الخ�سب المتحّجر، و�سربتها بع�سا فالتَوت كاأّنها قطعة من الحجر، واأ�سحُت بوجهي عنها 

مّدعيًا الن�سغال ب�سيء اآخر، فم�سى عليها حوالى الثالث اأو الأربع دقائق من دون اأن تظهر 

 
ّ
اأنها ل تزال على قيد الحياة، لأّن القردة تعلم بغريزتها اأّن �سالمتها في اّدعائها التحّجر. ثم

الجمال وي�سعب  القردة على  البرق. وتعي�ص  ت في �سرعة 
ّ
انتهزت فر�سة غفلتي عنها فمر

يقول  كما  �سنينًا  ذلك  على  تعي�ص   
ّ
ثم تنتفخ،  حّتى  الجمل  دم  تمت�ّص  لأنها  اإليها،  الو�سول 

البدو، ولكّنني ل اأظّن ذلك يتجاوز ب�سعة اأ�سهر.

 حّتى اأر�سلت الجمال اإلى الوادي لت�سرب وتحمل اإلينا الماء، وكّنا في 
ّ
وما كدنا ن�ستقر

حاجة �سديدة لها. ولحقنا بعد �ساعتين من اأجل ن�سب الخيام العبدان الّلذان قد تاأّخرا عّنا، 

ت رياح 
ّ
ًا لرجال القافلة. وهب

ّ
ًة من لحم الجمل المذبوح، ما �سّكل ع�ساء �سهي

ّ
واأح�سرا كمي

ت طوال الن�سف الثاني للنهار.
ّ
�سديدة �ساخنة ا�ستمر

اأذني،  يلم�ص  �سيئًا  اأن  بغتًة  �سعرت  خيمتي،  في  اأ�ستريح  كنت  بينما  اأّنني،  لي  وحدث 

ت عا�سفة رياح من خالل 
ّ
فحاولت اأن اأبعده من دون اأن اأرى ما هو. وبعد ذلك بدقائق هب

 ويحتّك 
ّ
جوانب الخيمة، وكنت قد رفعت جانبًا منها بق�سد التهوية، فاأح�س�ست �سيئًا يمر

اأربعة  طوله  ثعبانًا  كان  فقد  حّظي،  لح�سن  يدي  من  اأفلت  ولكّنه  عليه  فقب�ست  بج�سمي، 

)1(   القرد والقراد )ب�سم القاف(:  ح�سرة تحط على الجمال والما�سية وتلت�سق بها الت�ساقًا ي�سعب نزعه.
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اأقدام، وقد اأم�سكه رجالي بعد ذلك وقتلوه.

واأقام الرجال بعد ظهر اليوم م�سابقة في اإ�سابة الأهداف، فبداأت ت�سلية واأ�سبحت محّط 

 اأبو جابر 
ّ
اهتمام الرجال جميعهم حين و�سعت رياًل مجيديًا للفائز. ونال الجائزة ال�سنو�سي

ر حامد عن �سعور المت�سابقين حين قال عن نف�سه: »لقد 
ّ
على الرغم من �سعف نظره. وعب

اأكن  لم  الّذي  الهدف  اأ�سب  فلم  اأع�سابي  تاأثير �سديد في نف�سي، وا�ستّدت  للمجيدي  كان 

اأخطئه من قبل«. بال�سافة الى ذلك، قمُت باأبحاث، والتقطُت �سوراً فوتوغرافية، وداويت 

اأ�سنان الدليل. 

وفاجاأنا منظر الجرعان، وهم قبائل ال�سود الّذين يعي�سون في تلك النواحي، فقد ظهروا 

فجاأة من الوادي وتقّدموا اإلينا فا�ستبقيناهم للع�ساء. ولم يكن اأحد مّنا يحلم بوجودهم قبل 

اأن يظهروا، فاإّن الجبل يبدو موح�سًا خاليًا، حّتى اأّن ل اأحد قد يظّن اأّنه يحوي واديًا خ�سبًا 

ن�سرة  اأرِكنو تبقى ماأهولة طوال ال�سنة، لأّن واديها يحوي خ�سراً  اإن  ماأهوًل. وفي الواقع، 

ترعاها الإبل بال راِع. وتف�سير ذلك اأّن البدو وعبيد التبو والجرعان يح�سرون جمالهم اإلى 

ذلك الوادي في مو�سم الرعي، في�سّدون منافذ الوادي بال�سخور، ويتركونها ترعى مّدة ثالثة 

اأ�سهر بغير رعاة. وقد قال محّمد الدليل: » عندما يعود اأ�سحاب الجمال لإرجاع داباّتهم، 

وجدوا اأّن ال�سحم تكّد�ص في ج�سمها فاأ�سبح ب�سماكة قب�ستي اليدين«.

الأربعاء 25 اأبريل:

�سيافة،  بمثابة  و�سمنًا  ولبنًا  نعجة  الوادي  في  تعي�ص  الّتي  الجرعان  قبيلة  لنا  اأح�سرت 

وجاوؤوا بقطيع اأغنامهم اإلى المكان الذي ن�سبنا فيه خيامنا حّتى يحلبها الرجال. وانطلقُت 

ق 
ّ
اأي وادي �سي اأرِكنو وهو »كركور«،  اإلى وادي  الزروالي وبوكارة  د 

ّ
ال�سي مع  الغداء  بعد 

ج يمتّد في الجبال م�سافة 15 كيلومتراً، ويحوي الح�سي�ص والعو�سج وبع�ص الأ�سجار. 
ّ
متعر

وزرنا كوخ الجرعان حيث �سوّرت بنتًا وولدين من اأفراد الأ�سرة، وكان الولدان في ثياب 

بي�ساء، دللًة على اأّنهما ولدا �سيوخ. وعدت اإلى خيامنا فاأر�سلت قما�سًا ومناديل واأرزاً هدّية 

مّني لالأطفال الثالثة. 

وعزمت على الإقامة ثالثة اأيّام اأخرى في اأرِكنو، لأّن المرعى كان خ�سيبًا والجمال لم 

تزل تعبة من ذلك ال�سفر ال�ساّق اإل جملي الهجين، فاإّنه كان على ما يرام. والتقطت بع�ص 



151

اأّن هنالك ذهبًا  فاأثرت بذلك ريبة بع�ص رجالي، لأّنهم ظّنوا  نات جيولوجية 
ّ
الحجارة كعي

بين الحجارة التي جمعتها، واإل لما كلفت م�سّقة حملها اإلى وطني.

الخمي�س 26 اأبريل:

معتدًل،  �سحواً  الجّو  وكان   .9 واأدناها   36 للحرارة  درجة  اأق�سى  بلغت  اأرِكنو،  في   

تين. واأر�سلنا الجمال 
ّ
والرياح �ساخنة قويّة تهّب من الجنوب ال�سرقي، ت�سببت بهدم الخيم مر

 بلغت درجته داخل الخيمة 100 درجة فهرنهايت. 
ّ
لترعى وت�سرب، وكان يومًا �سديد الحر

مختبئًا  بها،  القيام  اإلى  اأمل  ولم  الرياح  ل�ستداد  �سعبًا  والأر�ساد  بالأبحاث  قيامي  وكان 

خلف الخيام لعدم اإثارة الف�سول والريبة. وهداأت الرياح في الم�ساء، فعّو�ست الطبيعة علينا 

اليوم الحار المحرق بحيث كان الليل رطبًا والهالل الجميل ظاهراً. فرق�ص بوكارة وبقية 

الرجال، وغّنوا حّتى منت�سف الليل.

الجمعة 27 اأبريل:

موقعهما  اأحّدد  اأن  حّظي  ح�سن  من  كان  الّلتين  المجهولتين  الواحتين  اأولى  اأرِكنو  اإن 

ركن  من  قريبتين  واحتين  بوجود  متواترة  �سائعات  ذلك  قبل  هنالك  وكان  الخريطة.  على 

م�سر الجنوبي الغربي، ولكن المكان الّذي و�سع لهما، بالحد�ص والتخمين، كان بعيداً عن 

اأحد  30 و180 كيلومتراً. ولم يكن حّدد مو�سعهما  بين  الحقيقي بم�سافة تراوح  موقعهما 

بعد اأن راآهما راأي العين. وقد اأظهرت مالحظاتي اأن اأرِكنو تقع على 20 درجة و12 دقيقة 

و32 ثانية من خّط العر�ص ال�سمالي، وعلى 24 درجة و44 دقيقة و15 ثانية من خّط الطول 

ال�سكل تكون  الجبل، وبهذا  �سفح  عند  متراً   598 البحر  �سطح  ارتفاعها عن  واأن  ال�سرقي، 

العوينات  – ولواحة  الواحة  لهذه  الكبيرة  ة 
ّ
الأهمي الم�سرية. وتكمن  الحدود  واقعة �سمن 

لم تكن  الّذي  لم�سر،  الغربي  الجنوبي  الركن  ا�ستك�ساف  �سبيل  في  تمّهده  ما  في  كذلك- 

و�سلته بعد اأّي دورية حربية اأو قافلة م�سافرة. ولم يكن اأحد يعلم اأين توجد موارد ماء ُيعتمد 

عليها في قطع ذلك الجزء من ال�سحراء.

يتمّنى  بحيث  الجودة  من  تكن  لم  واإن  لل�سرب،  و�سالحة  دائمة  اأرِكنو  مياه  اأّن  ويظهر 

نظراً  القادمة،  ال�سنوات  في  منها  ال�ستفادة  يمكن  ة 
ّ
ا�ستراتيجي ميزة  ولأرِكنو  يطلبها.  من 

لوقوعها في ملتقى خطي الحدود الغربية والجنوبية لم�سر. واأرِكنو والعوينات تختلفان عن 
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ب 
ّ
يت�سر ال�سحراء،  في  منخف�ستين  لي�ستا  اأّنهما  في  الغربية  الم�سرية  ال�سحراء  واحات  ة 

ّ
بقي

اأحوا�سهما  في  الأمطار  مياه  تجتمع  جبليتان  بقعتان  لأّنهما  الأر�ص،  باطن  من  الماء  اإليها 

ال�سخريّة.

و�سل�سلة جبال اأرِكنو، ح�سب ما راأيتها، تمتد 15 كيلومتراً من ال�سمال اإلى الجنوب و20 

كيلومتراً من ال�سرق اإلى الغرب. ولكّن الفر�ص لم تتح لي ل�ستك�سافها من الجهة ال�سرقية، 

ولذلك ل يمكنني اأن اأجزم بعدم امتدادها في تلك الجهة اإلى اأبعد مّما ذكرت، لأّنني عاينتها 

بقدر ما و�سل اإليه ب�سري من موقفي في ال�سحراء عند �سفح الجبل الغربي. وقد تكون جبال 

اأرِكنو من جهة ال�سرق ممتدة على �سكل �سل�سلة من التالل، تبداأ جبال العوينات عند نهايتها 

الجهتين  لهاتين  ال�سرقية  الأجزاء  ا�ستك�ساف  من  غيري  الفر�ص  ن  تمكِّ وقد  الجنوب.  من 

ن، اأكثر مّما مكنتني حين زرتها مزّوداً بما كنت اأملك من و�سائل.
ّ
ال�سخريتي

واأقرب الأ�سقاع المعروفة اإلى اأرِكنو والعوينات من الجهة ال�سرقية – اأو الجهة ال�سمالية 

ال�سرقية على الأ�سّح – هي الواحات الداخلية التي تقع على بعد نحو 500 كيلومتر. ويزعم 

الواحات  من  ال�سفر  ولكّن  الواحتين،  وهاتين  م�سر  بين  قديم  طريق  هناك  كان  اأّنه  النا�ص 

الداخلية اإلى اأرِكنو والعوينات يتطّلب رحلة طويلة ت�ستغرق 14 يومًا تقريبًا. 
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الف�سل ال�ساد�س ع�رش

اإىل واحة العوينات

ال�سبت 28 اأبريل:

ال�سير  في  الليل  طوال  ة 
ّ
مر لأّول  وق�سينا  م�ساًء  والن�سف  التا�سعة  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

كيلومتراً،   40 فقطعنا  اأبريل،   29 يوم  �سباح  من  ال�سابعة  ال�ساعة  عند  الرحال  وحططنا 

ال�سرقي،  الجنوب  من  النهار  طوال  قوّية  �ساخنة  رياح  ت 
ّ
وهب جمياًل.  �سحواً  الجّو  وكان 

تفي هبوبها من هذه الناحية طوال الليل، ولكّنها كانت دافئة وكانت الأر�ص منب�سطة 
ّ
وا�ستمر

الركن  و�سلنا  �سباحًا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  وفي  �سيرها.  في  الجمال  فتاأذت  الحجارة،  وكثيرة 

الغربي لجبال العوينات، وحططنا الرحال بعد �ساعة.

اأم�سينا اليوم هادئين فا�سترحنا ا�ستعداداً لمرحلة الليل، واأر�سلنا في الم�ساء رجاًل ياأتون 

بالجمال من مراعيها. وا�ستاأجر بوكارة جماًل من اأحد العبيد التبو وكان ق�سده من ذلك اأن 

اأن يبيعه بثمن غال في نهاية الرحلة. وقد ا�ستخدمت ثالثة من عبيد  اأراد  يريح جمله الّذي 

التبو. وا�ستاأجرت جمالهم لمرافقتنا في هذه الرحلة لأّنني وجدت و�سائل النقل غير كافية، 

فقد لحظت اأّن حوائجنا كانت ثقيلة بحيث اأنهكت قوى الإبل بعد تركنا الُكفرة. 

ون�سف  ب�ساعة  ذلك  بعد  ال�سير  وبداأنا  م�ساًء،  الثامنة  ال�ساعة  عند  الجمال  وح�سرت 

اأرِكنو  من  ماء  نحمل  لم  لأّننا  ة، 
ّ
المر هذه  الجمال  على  خفيفة  الأحمال  وكانت  ال�ساعة. 

رجال  بين  بـ«الزحار«  اإ�سابات  بثالث  ت�سبب  وقد  ابتالعه،  و�سعوبة  طعمه  رداءة  ب�سبب 

ة الرجال الركوب 
ّ
القافلة. وقد امتطى هوؤلء ظهور الجمال منذ بدء المرحلة، وتناوب بقي

اأثناء الليل. وبداأنا ال�سير ونحن في غاية ال�سرور وانبعث الغناء من نف�ص طروبة، فان�سم اإلى 

تجّد  الإبل  كانت  بينما  باأيديهم،  و�سفّقوا  ورق�سوا  الجميع  وغّنى  الرجال  بع�ص  �ساحبها 

في ال�سير. وكانت الأغنية موؤلّفة من كلمات تغّنى ب�سوت قوّي النبرات، تختلف اأنغامه في 

ال�سطرين وهي: 
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اإن كانت عزيزة عليه الأنظار 

حّتى لو باعد عن الدار 

اأن�ست  وكنت  فجائية.  ب�سرخة  منها  انتهوا  حّتى  الأغنية  هذه  رون 
ّ
يكر الرجال  وظّل   

غوا 
ّ
اإلى اإن�ساد الرجال واأنا اأ�سرب ب�سوطي وفق الإيقاع، فلّما انتهوا �سحت بالرجال: »فر

مبتهجين.  و�سرنا  القافلة  من  موا�سعنا  ذلك  بعد  اأخذنا   
ّ
ثم فرحًا،  النار  اأطلقوا  اأي  بارود« 

ة، فاإّن الم�سافر، اإن لم يكن منهك القوى، ي�سعر ب�سرعة مرور  ولل�سفر في الليل ميزات خا�سّ

الوقت اأكثر مّما ي�سعر به اأثناء النهار، والنجوم رفقاء ي�سّلون من يحّب الطبيعة. وبدت لنا بعد 

ذلك عند الأفق جبال العوينات القاتمة. واإّنه لأ�سهل على الم�سافر اأن ي�سير نحو هدفه الذي 

الجهات،  فيه جميع  تت�سابه  الّذي  ال�سحراء  المنب�سط من  ي�سير في ذلك  اأن  اأمامه من  يميل 

ويظّل فيه الأفق على الم�سافة نف�سها. وظللنا نقترب من تلك الجبال حّتى بزغت ال�سم�ص 

ف�سبغت قممها وذّهبت جوانبها، واألقت خلفها من ناحيتنا ظاًل كثيفًا اأخذ يتناق�ص ويتراجع 

اإلى �سفحها �سيئًا ف�سيئًا، بينما كّنا نتقّدم اإليها.

اأمام الجانب ال�سمالي الغربي لهذه الجبال، وبعد ذلك  وبعد طلوع ال�سم�ص بقليل كّنا 

اأن  الجبل  من  الجهة  هذه  في  واأمكننا  ال�سخرية.  جوانبها  ظّل  في  الرحال  حططنا  ب�ساعة 

نتحّقق من وجود بئر في نهاية اأحد الكهوف، فن�سبنا الخيام على مدخل ذلك الكهف. ولم 

تم�ص ع�سر دقائق حّتى كّنا غارقين في نوم عميق، لأنّنا كّنا في حاجة �سديدة اإلى النوم، بعد 

�سفر ا�ستغرق مّنا طوال الليل. ومع هذا فلم ننل من النوم ق�سطنا، لأّننا �سحونا عند الظهر 

لتح�سير الغداء. ويقول المثل الفرن�سي: » »من ينم ي�ستغِن عن الع�ساء«، وينطبق هذا المثل 

في بع�ص الأحوال، ولكّننا نحن اأهل ال�سحراء نظّن اأّن النوم والتغذية اأمتع للنف�ص، اإذا نالهما 

الدليل محمد،  لنا  التي قّدمها  ال�ساة  الإن�سان معًا في وقت واحد. ورحنا ن�سوي قطعة من 

احتفاًل بالو�سول اإلى العوينات. 

الجبل،  على جانب  الموجود  الكهف  في  الواقعة  البئر  اإ�ستك�ساف  في  اليوم  واأم�سيُت 

المجاورة. وفي هذه  الجهات  ج على 
ّ
الأبحاث وال�ستطالعات، والتفر ببع�ص  القيام  وفي 

الجهة يزيد ارتفاع الجبل مع كتلة من ال�سخور، الكبيرة منها وال�سغيرة، قد تكّد�ست عند 

ال�سنوات  خالل  الأمطار  ومياه  الرياح  �سربات  الحجارة  هذه  على  توالت  وقد  قاعدتها. 
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الما�سية، وتكد�ست عليها اأكوام الرمال حّتى اأ�سبحت ناعمة الملم�ص م�ستديرة الأ�سكال، 

في  يتقاذفونها  اأو  الوحو�ص،  �ساريات  بها  يرمون  الما�سية  القرون  رماة  لمقاليع  �سالحة 

األعابهم الخ�سنة.

اأمتار من مكان ن�سب الخيام، في ثغرة اتخذت من ال�سخور  وتقع عين الماء على بعد 

برودتها.  في  الظل  �ساعد  الماء  عذب  منبع  وهي  و�سقفًا،  جدران  بها  تحيط  التي  العظيمة 

المكان  وهي  والبئر،  الفيا�ص؛  المنبع  وهي  العين،  الماء:  موارد  من  نوعان  ال�سحراء  وفي 

الّذي ينبج�ص منه الماء بعد الحفر في الرمل. وقد اأطلق على منابع العوينات كلمة »عين«، 

العوينات تحوي على �سبع  اإن جبال  اأحوا�سًا تجتمع فيها مياه الأمطار. ويقال  واإن كانت 

عيون، راأيت منها اأربعًا قبل بدء ال�سفر. و�سمعت كذلك اأّن في هذه الناحية بئرين، ولكّنني 

لم اأرهما. وحّل الم�ساء، فكانت القافلة منتع�سة ومبتهجة، فرق�ص الرجال وغّنوا وكاأن لي�ص 

اأمامهم  تع�سف  التي  ال�ساخنة  والرياح  الحارقة  الرمال  فيها  يواجهون  اأّيام مجهدة،  اأمامهم 

اأو ورائهم.

الإثنين 30 اأبريل:

د الزروالي وعبد اهلل ومحّمد ملكني التبوي اإلى العين 
ّ
اإ�ستيقظُت باكراً وذهبت مع ال�سي

الكبيرة في قّمة الجبل، بعد اأن �سعدنا �ساعة ون�سفال �ساعة فوق اأر�ص �سخرية. ولهذه العين 

امدادات وفيرة من المياه العذبة، تحيط بها ب�سكل رائع اأ�سجار الق�سب الطويلة والنحيفة. 

قّطعُت منها قلياًل واتخذته مقاب�ص لمبا�سم التبغ، في�سبح الدخان بارداً لذيذاً. وفي الم�ساء 

ل�ستك�ساف  و�سعد،  ح�سن  اأبو  وال�سنو�سي  ملكني  و�سحبني  الهجين،  جملي  امتطيُت 

الواحة. وكانت ليلة مقمرة، يهّب فيها ن�سيم دافئ من الجنوب ال�سرقي. و�سرنا في ال�سريرة 

 دخلنا عند منت�سف 
ّ
ثم الغربي للجبل.  ال�سمالي  الجانب  اأربع �ساعات، ونحن ندور حول 

وفوقه  الجبل  ذلك  يميننا  عن  وقام  ي�سارنا،  اإلى  التالل  من  �سل�سلة  فيه  امتّدت  واديًا  الليل 

حجارة كبيرة، كانت تعوق في بع�ص الأحيان �سير الجمال. 

وراأيت الرجال قد ثبطت عزائمهم، فتوقفنا ب�سع دقائق لتناول بع�ص اأكواب من ال�ساي 

 اندفعنا في ال�سير وقد انتع�ست قوانا، وكان في �سحر 
ّ
الّذي حملته في زجاجة »ترمو�ص«. ثم

الليل و�سوء القمر وجمال الجبال ما حّفز خيالنا و�سما باأرواحنا.
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الرمل، قامت على جانبه  الوادي ف�سار �سهاًل من  انب�سط  الخام�سة �سباحًا  ال�ساعة  وفي 

ال�سمالي ال�سرقي تالل يتراوح ارتفاعها بين 10 اأمتار و15 متراً. وملنا دفعة واحدة �سوب 

الجنوب حول قاعدة الجبل، فانبلج الفجر وكان علينا تاأدية �سالة ال�سبح، فاأنخنا الجمال 

 وقفنا فوق الرمال موّلين الوجوه �سطر البيت الحرام. 
ّ
وتيّممنا ثم

تدفع  اّلتي  هي  الغريزة  واإّنما  الدين،  لتقاليد  عمياء  اإطاعة  ال�سحراء  في  ال�سالة  ولي�ست 

في  وال�سالة  وا�سترحام.  �سكر  من  الخالق  نحو  النف�ص  به  ت�سعر  عّما  اإعرابًا  اإليها  الإن�سان 

الخالق �ساكرًة على ما  اإلى  الروؤو�ص  الفجر ارتفعت  فاإذا طلع  الهدوء وال�سكينة،  الليل تبث 

الإن�سان  يوؤّدي  ولذلك  الجديد،  اليوم  في  وهديه  لرحمته  وطلبًا  جمال،  من  الكون  اأودع 

�سالة ال�سبح لأّنه مندفع اإليها ولي�ص مجبراً. وفي ال�ساعة ال�سابعة دخلنا واديًا وا�سعًا، يمتّد 

انتثرت عليها  الوادي منب�سطة  ال�سرقي تقوم الجبال على جانبيه. واأر�ص هذا  اإلى الجنوب 

الح�سائ�ص الّتي ظهرت بينها اأ�سجار »الميموزا« و�سجيرات اأخرى ينبعث منها، عند قطعها، 

ب�ساطًا من  اآخر،  اإلى  تكت�سي، من وقت  الأر�ص  النعناع. وكانت  رائحة  ت�سبه  ة 
ّ
رائحة زكي

عها  تر�سّ الخ�سراء،  الأوراق  من  ممتّدة  م�ساحات  وهي  الحنظل،  ومن  الزاحفة  النباتات 

كرات �سفراء �سديدة اللمعان كاأّنها نوع كبير من الليمون الحلو. ومن الحنظل ي�سنع التبو 

ات الحنظل 
ّ
الّذي يعّدونه بغلي حب اأنواع الطعام   

ّ
اأهم والجرعان ما ي�سّمونه »عبرة«، وهي 

حّتى تفقد مرارتها، و�سحقها بعد ذلك مع التمر والجراد في هاون من الخ�سب. 

العا�سرة  ال�ساعة  عند  الرحال  حططنا   
ّ
ثم �ساعات،  ثالث  مّدة  الوادي  في  نتقّدم  وظللنا 

مرتفع  ظّل  وتفياأنا  ال�ساي  و�سربنا  �سهيًا  اأرزاً  فاأكلنا  الآمال،  خائبي  غير  ولكن  مجهدين 

الذباب  اأ�سراب  اأ�سابنا من ل�سع  من الأر�ص لنختل�ص غفوة ق�سيرة. وكان نومًا متقطعًا لما 

نا اإلى تغيير موا�سعنا من وقت لآخر.
ّ
وانتقال ظّل ذلك المرتفع، مّما ا�سطر

ة 
ّ
لذيذ. وكانت �سبي كاأّنه طيف حلم  مّني  بالقرب  قائمًا  �سبحًا  فاأب�سرت  وفتحت عيني 

فّتانة من بنات الجرعان، هيفاء القّد وجميلة التكاوين/ التقا�سيم، لم ينق�ص من ر�ساقة قّدها ما 

، والخجل باٍد في نظراتها. 
ّ
ة لبن فقّدمتها اإلي

ّ
كان عليها من مالب�ص بالية. وكانت تحمل جر

ولم ي�سعني اإل اأن اأقبل الهدية فجرعت منها �ساكراً، وعندما انتهيت من ال�سرب، طلبت مّني 

اأن اأعطيها دواء لأختها العاقر. فنفيت امتالكي مثل هذا الدواء، ولكّنها لم ت�سّدق قولي، ظنًا 
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منها اأّنني اأحمل في حوائجي اأدوية فّعالة. ولّما �ساقت بي الحيلة في �سبيل الخروج من هذا 

الماأزق لم اأجد مخرجًا غير تلك الأقرا�ص من اللبن المرّكز الّذي ي�سفي من العلل التي لم 

ل اإليها علمي، واأعطيتها بعد ذلك مجيديًا ومندياًل من الحرير هدّية مّني اإليها. يتو�سّ

فاأعطيته  البريّة،  الأغنام  الوّدان، وهو نوع من  بقطع من لحم  التبو  اأحد رجال  وجاءني 

�سيئًا من المعكرونة والأرّز وم�سى را�سيًا.

وذهبت بعد الغداء اأبحث عن بقايا تدّل على اإقامة الإن�سان في الع�سور القديمة في هذه 

من حديثه  فا�ستنتجُت  الجرعان،  اأحد  قد حادثت  اأرِكنو  في  اإقامتي  اأثناء  وكنت  النواحي. 

عن  �سيئًا  يعلم  كان  اإن  ذلك  بعد  �ساألته   
ّ
ثم الحاليين.  العوينات  �سكان  عن  وافية  معلومات 

اإذ قال: » لقد عا�ست حول هذه الأبار �سعوب  �سكانها القدماء، فاأجابني اإجابة اأده�ستني، 

اإلى ما )ل( تدركه * الذاكرة، ول يخيفك قولي فاإّن الجن �سكنت  مختلفة، يرجع عهدها 

هذه النواحي في قديم الزمان«.

ف�ساألته: »وكيف عرفت اأّن الجّن كان يقيم هناك؟«

فقال: »األ ترى اآثار ت�سويرهم على ال�سخور؟«

فكتمت ده�ستي و�ساألته:  »واأين ذلك؟«

فقال:  »لقد ُوجدت في وادي العوينات �سور على ال�سخور«.

ليعطيني و�سفُا دقيقًا عن ذلك، فقال: »يوجد هناك  الكالم  اأ�ستدرجه في  اأن  وحاولت 

ة، ول يدري اأحد اأّي قلِم ا�ستعملوا، لأّن كتابتهم في 
ّ
كتابات ور�سوم لجميع الحيوانات الحي

ال�سخور عميقة، لم يقو الزمن على محو اآثارها«.

 �ساألته ان ي�سف لي مكان هذه النقو�ص، فقال: »اإنها في 
ّ
وظللت احاول كتمان تاأثري، ثم

جه في نهايته«.
ّ
اأق�سى الوادي عند تعر

واأدركُت ذلك، وبعد اأن اأم�سيُت زمنًا قلياًل في الح�سول على الماء الاّلزم للقافلة، وبعد 

في  الجهات، وكنُت  بها من  اأحاط  ما  بنظري على  اأجول  التالل، رحُت  قمم  اأن �سعدُت 

�سوق �سديد للتجّول حول الواحة، اآماًل العثور على تلك النقو�ص حّتى اأزيد معارفي القليلة 

عن تاريخ تلك الواحة. وكنت اأعلم ان العوينات �سّكلت محّطة لقبائل التبو والجرعان في 
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�سالحًا  والعوينات  اأرِكنو  موقع  وكان  بهم.  والفتك  الأكبا�ص  مهاجمة  اإلى  �سرقًا  طريقهم 

لهذا الغر�ص، لما غزر فيهما من الماء اّلذي تحتاجه هذه القبائل. وكانت هاتان الواحتان 

من  �ُسلب  ما  ا�سترداد  اأو  النتقام  محاولة  على  يجروؤون  ل  بحيث  الكبابي�ص  عن  البعد  من 

اأ�سيائهم.

وت�سّوقت كثيراً لروؤية تلك النقو�ص، ف�سحبت ملكني اّلذي ان�سم اإلى القافلة في اأرِكنو، 

الّذي ينحني  النقو�ص، وكان موقعها في جزء الوادي  اأماكن تلك  اإلى  وقادني عند الغروب 

قلياًل في نهايته. وكانت النقو�ص على ال�سخور قريبة من �سطح الأر�ص، وقيل لي اأّنه توجد 

نقو�ص اأخرى مماثلة على م�سيرة ن�سف يوم، ولكّنني لم اأزرها نظراً ل�سيق الوقت، وخوفًا 

اأّن  لي  وظهر  الكتابة.  من  وخالية  لحيوانات  ر�سومًا  النقو�ص  وكانت  ال�سكوك.  اإثارة  من 

 
ّ
را�سمها كان يحاول اأن ي�سّور منظراً من المناظر، ولم تكن هذه الر�سوم دقيقة غير اأّنها تنم

عن ذوق فّني، فقد كان م�سّورها يميل اإلى الزخرفة لأّنه اأظهر مهارة في نحتها، واإن لم يبن 

فيها اأثر كبير لدّقة ال�سنع.

وتناولت هذه الر�سوم �سور الأ�سود والزرافات والنعام والغزلن والبقر، وكانت وا�سحة 

ون�سف   
)1(

بو�سة ربع  بين  يتراوح  ال�سخر  في  النقو�ص  هذه  وعمق  عليها.  ال�سنين   
ّ
مر رغم 

بو�سة، وقد قّل عمقها في نهاية بع�ص الخطوط. و�ساألت عّمن قد يكون �سنع هذه النقو�ص، 

فكان الجواب الوحيد الّذي تلقيته من ملكني اإبداء اعتقاده اأّنها من �سنع الجن، و�ساأل: »اأي 

اإن�سان ي�ستطيع في هذه الأيام اأن يقوم بهذه الأعمال؟«

ر لي العثور بما 
ّ

قة، ولم يتي�س
ّ
ولم اأتمّكن من ا�ستقاء الأخبار عن من�ساأ هذه النقو�ص ال�سي

 وجودها، ولكن �سيئين �سغال بالي وهما اأّن حيوان الزرافة غير موجود البّتة 
ّ
ر اأ�سل و�سر

ّ
يف�س

اأّي منطقة �سحراوية كهذه. والأمر  اأّنها ل تعي�ص في  الناحية في هذه الأّيام، كما  في تلك 

الثاني هو اأّنني لم اأجد �سوراً للجمال في هذه النقو�ص، والجمل هو الدابة الّتي ينتقل عليها 

الإن�سان هذه الأيّام في تلك الأ�سقاع الّتي تبعد الآبار عن بع�سها فيها م�سير ب�سعة اأيّام، اأيعقل 

)1(  البو�سة )من الفرن�سية ُبو�ْص pouce، ومعنى الكلمة الأ�سلي هو الإبهام، اأي الإ�سبع الأول لليد ) وحدة قيا�ص للطول ( 

وتعرف اأي�سا بـالإن�ص اأو بـالأنج، من الإنكليزية Inch، وهي وحدة قيا�ص اإنكليزية الأ�سل كانت ت�ستخدم في اإنكلترا 

ول زالت ت�ستخدم في اأمريكا. )المترجم(



159

فوا على الغزال من دون الجمل اّلذي 
ّ
اأن يكون هوؤلء القوم الذين ر�سموا هذه ال�سور قد تعر

يرجع عهد دخوله افريقيا، من جهات اآ�سيا، اإلى نحو 500 �سنة قبل الميالد؟ 

جًا 
ّ
و�سلكنا طريق العودة اإلى الخيم عند ال�ساعة الخام�سة والن�سف، ف�سعدنا طريقًا متعر

في جبل �سديد النحدار، ل تت�سع في بع�ص الموا�سع لأكثر من رجل واحد، والخطر �سديد 

 انحدرنا اإلى ال�سحراء 
ّ
لمن يجتازها على ظهور الإبل. وو�سلنا قمة هذه الطريق الجبلية، ثم

اأخرى  قمم  بع�ص  اإليها،  �سعدنا  الّتي  القمم  من  راأينا،  وقد  الجبل.  �سفح  عند  المنب�سطة 

الجمال  اأظهرت  وقد  متر.   300 اأو   200 بين  يراوح  بقدر  عنها  وارتفعت  انت�سرت حولها 

مهارة �سديدة في ال�سعود اإلى هذه القمة والنزول عنها رغم الظالم. 

وو�سلنا �سفح الجبل عند ال�ساعة العا�سرة والن�سف، فراأينا من المنا�سب اأن نريح الجمال، 

وحططنا الرحال عند ال�ساعة الحادية ع�سرة فا�سترحنا �ساعتين وتناولنا ال�ساي، وزارتنا اأ�سرة 

الن�سيم رطبًا  منتع�سين، وكان   �سحونا 
ّ
ثم قلياًل  منا. وغفونا  بالقرب  تعي�ص  التبو كانت  من 

وال�سير في ال�سحراء المنب�سطة ا�ستراحة طيبة، بعد الجهد ال�سديد في ت�سّلق تلك ال�سخور. 

وو�سلنا مرب�ص الخيم عند ال�ساعة العا�سرة �سباحًا، من يوم 2 مايو فا�ستقبلنا رفاقنا بطلقات 

البنادق.

الأربعاء 2 مايو:  

وجدنا عند و�سولنا اإلى الخيم ال�سيخ هري، وهو �سيخ الجرعان الّذي يطلق عليه لقب 

 150 ن�سمة. وكان قد جاء بالأم�ص يزورني فانتظر عودتي، وكان 
ّ
ملك العوينات التي ت�سم

 ب�سفة ال�سيافة. وكان 
)1(

�سيخًا لطيفًا مهيب الطلعة هادئها. واأح�سر لنا �ساتين ولبنًا و«عبرة«

اأقوم بحّق  الليل معنا، حّتى  لتم�سية  بقائه  فاألحححت على  اليوم �سائمًا رم�سان،  في ذلك 

ال�سيافة نحوه. وحادثته طوياًل، وكان ل يزال يحّن اإلى وطنه في �سمال واداي، ويتنّهد عند 

ذكره في حديثنا. وهري من اأ�سرة الرّزي، اإحدى قبائل الجرعان الحاكمة في �سمال واداي، 

ذلك.  بعد  العوينات  في  واأقام  واداي،  الفرن�سيين  دخول  عند  له  منفى  الُكفرة  اختار  وقد 

ووجدتني متعبًا بعد �سير 28 �ساعة لم اأ�سترح فيها اإل 9 �ساعات، ولكّن قواي انتع�ست في 

ب وغفوة ق�سيرة.
ّ
ذلك الم�ساء، بعد حّمام وع�ساء طي

)1(  العبرة:  مهرو�ص الحنظل مع التمر والجراد
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البدوية  الأغاني  �سماع  الليل في  فترًة من  فاأم�سينا  قد رّتب مجل�ص غناء،  بوكارة  وكان 

والتبوية وال�سودانية. 

الخمي�س 3 مايو:

جاءني هري بطا�ٍص من اللبن عند ا�ستيقاظي، و�سكرته فهّز راأ�سه حزينًا وقال: »هذا كّل 

اإذا  اأقّدمه وهو ل يليق بك، ولكّن الهدية على مقدار الذي يهديها، فاعذرنا  ما يمكنني اأن 

اأّن قيمة الهديّة في معناها، ل في قيمتها  لم نِفك حّقك من واجبات ال�سيافة«. فاأّكدت له 

الذاتية. وق�سينا اليوم في عمل ترتيبات ال�سفر الّذي اأملُت اأن نبداأ به في الغد.

الجمعة 4 مايو: 

اإردي على اأن يكون دليلنا الثاني، لأّن محمد لم  اإلى  اتفقت مع هري على اأن ي�سحبنا 

يطاأ هذه النواحي منذ �سنين عديدة وظننت اأّن هري مّطلع اأكثر على هذه المنطقة. وم�سيُت 

طوياًل بعد ظهر اليوم، والتقطُت �سوراً للجبال. و�سمع بو�سولنا اأفراد قبائل التبو والجرعان 

الّذين يعي�سون في تلك الواحة حيث المراعي ال�سالحة لدوابهم، فجاوؤوا لزيارتي ودعوُت 

كثيرين للع�ساء، فكانت ليلة مرح وطرب اعتبرتها من اأبهج ليالي الرحلة.

اأمتع  من  بوكارة، وهو  �سيئًا عن  اأقول  اأن  بّد  ل  العوينات،  الى و�سف  ق 
ّ
اأتطر اأن  وقبل 

البنية، دائم المرح  القامة و�سلب  القافلة رفقًة واأكثرهم �ساعرية. كان بوكارة طويل  رجال 

والطرب، مثاًل للبدوي الأ�سيل، ل ي�سكت عن الغناء في الأوقات الع�سيبة من اليوم، �سواء 

رجال  ال�سير  يجهد  حيث  الليل  اآخر  في  اأم  الليل،  �سير  بعد  الباكر  ال�سباح  في  ذلك  اأكان 

القافلة، فيكونون في حاجة اإلى ما يرّفه عنهم وي�سجّعهم على الم�سي. ولم اأعلم اأّنه يدّخن 

حّتى راأيته ذات يوم، بينما كنت اأمتطي جوادي، يجمع اأعقاب ال�سجائر من المكان الذي 

ن�سبُت فيه خيمتي، ف�ساطرته �سجائري بعد ذلك. وكان يروق لي اأن اأراه يغّني ويرق�ص طربًا، 

كّلما قدمت اإليه علبة من تلك ال�سجائر الثمينة التي كّنا نلّفها باأنف�سنا.

ودارفور،  وبرنو  وبركو  واداي  جاب  فقد  ي�سافرون،  اّلذين  البدو  اأكثر  من  وبوكارة 

وهو لم يزد عمره عن الثالثة والثالثين عامًا. وقد �ساعده الحّظ في ما�سيه. فلقد كان رجاًل 

القافلة، �سعى وراء تحقيق  اإلى   
ّ
ان�سم اإل جماًل واحداً. وعندما  اليوم  ًا، ولكّنه ل يملك 

ّ
غني

ن، واّتفق مع اأبي حليقة على اأخذ �سطر من اأثمان الجمال عند بيعها في نهاية 
ّ
مك�سب معي
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اأّنه  القبائل، كما  الكثير عن هذه  ال�سود، ويعرف  القبائل  اأكثر لهجات  الرحلة. وهو يجيد 

مقّلد مده�ص. اأذكر ذات م�ساء، اأّنه التحف بقطعة من القما�ص الأخ�سر الذي يكون ق�سمًا 

 تقّدم اإلى 
ّ
من خيمتي واتخذ منها برن�سًا، وتبعه �سعد وحامد وهما يقّلدان �سوت ال�ساة. ثم

اأّنه �سيخ بدوّي قد اأح�سر �ساتين بمثابة �سيافة ف�سحكنا عاليًا، وخلع  م�سرب الخيم مّدعيًا 

 راح يرق�ص رق�سًا حربيًا تبويًا 
ّ
بوكارة تلك الخرقة الخ�سراء وانتزع حربة من اأحد التبو، ثم

المنظر  هذا  وتبع  الخالية.  الفناطي�ص  اأحد  على  بالإيقاع  الرق�ص  على  التبو  اأحد  و�ساعده 

الغريب مجل�ص غناء، ترّددت فيه اأغاني البدو المعروفة في برقة وفزان وطرابل�ص.

وراأيُت بوكارة ذات يوم يرف�ص امتطاء جمله، في �ساعة لم يتمالك فيها اإخوانه اأن ي�سبروا 

على ال�سير، ف�ساألته: » لماذا ل تركب الجمال في حين اأن العديد منها غير محّملة؟« 

�سمعت  اإذا  زوجتي،  تقول  ع�سى  »وماذا  وانفعال:  �سخرية  نبرة  �سوته  وفي  فاأجابني، 

ة، اأن ي�سحب 
ّ
ل اإليه، ذات مر اأّنني ركبت الجمل بين اأرِكنو والعوينات؟« واأخبرني اأّنه وكِّ

يومًا  اثني ع�سر  الزاد، فق�سى  منه  ونفد  لترعى. وكان وحيداً  العوينات  اإلى  خم�سين جماًل 

 بجهاز ه�سمه، ثم قال لي: »و�سلُت الُكفرة، 
ّ
ل يذوق طعامًا اإل حب الحنظل اّلّذي اأ�سر

وكان الرجال الّذين اأر�سلوني بجمالهم قد ن�سوا اأّن يتركوا لي طعامًا، لأّنهم توّقعوا و�سولي 

اإليها«. 

ف�ساألته:  »وما اّلذي منعك من ذبح جمل لتاأكل؟«  

على  ي�سبر  لم  بوكارة  اأّن  يقولوا  اأن  الُكفرة  لرجال  اأ�سمح  »وكيف  باعتزاز:  لي  فقال 

الجوع، فذبح جماًل من جمالهم؟«  

وبوكارة �سديد الولع بزوجته، وقد قال لي عند و�سولنا: »اإّنني اأ�سعر اأّنني اأح�سن حاًل، 

ولكّنني بكيت بكاء الأطفال عند وداعي امراأتي في الُكفرة. وهذه حالي دائمًا عند البدء في 

 األم الفرقة«.   
ّ
�سفراتي، غير اأّنني اإذا اأِن�ست اإلى رفقائي وا�ستلطفُت �سحبتهم، ي�سِهل علي
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الف�سل ال�سابع ع�رش

ال�سري لياًل اإىل اإردي

الأحد 6 مايو:  

54 كيلومتراً،  فيها  �ساعة، قطعنا   12 اإل ربعًا م�ساًء و�سرنا  ال�سابعة  ال�ساعة  ا�ستيقظنا عند 

اأّول ليلة نقطعها في ال�سير، ولم يكن الرجال  اأمراً متوقعًا في  وكان �سفراً متعبًا. وكان هذا 

الرحيل.  اأ�سباب  العادة بتجهيز  ان�سغاًل من  اأكثر  النهار، بل كانوا  اأثناء  النوم  قد تمّكنوا من 

وكان علينا، بالرغم من هذا التعب، اأن نرّتب الأحمال ون�سلح و�سعها من وقت اإلى اآخر. 

وطلع الفجر، فدّب النعا�ص في اأجفان القوم فغفوا قلياًل. وهرب مّنا اأحد الجمال فعدا اإلى 

 ملكني اأن يترك القافلة عند منت�سف الليل وينطلق للبحث عنه. وكانت 
ّ
العوينات، وا�سطر

اأثناء  الجمال  ورعت  �سباحًا.  الثالثة  في  عليل  ن�سيم  وهّب  الأخير،  ن�سفها  في  مقمرة  ليلة 

�سيرها ما كان متواجداً في تلك الجهة من الح�سائ�ص التي ي�سقيها الماء المنحدر من الجبال، 

وحططنا الرحال فوجدنا اأن ِقربة من اأجود قربنا قد تمّزقت، و�ساع منها ن�سف الماء اّلذي 

تحويه. وكان ذلك من �سوء حّظنا، لأّنه لم يكن معنا ما يفي�ص عن حاجتنا من الماء لإجتياز 

هذه المرحلة الّتي كان علينا اأن ن�سير فيها ع�سرة اأيّام، قبل اأن ن�سل اإلى اأّول بئر في الطريق. 

ولم يظهر ملكني مع الجمل الهارب اأثناء النهار.

الإثنين 7 مايو: 

ت رياح قوّية من ال�سمال ال�سرقي، وهداأت 
ّ
دة بالغيوم طوال النهار، وهب

ّ
كانت ال�سماء ملب

عند الظهر. وبلغت درجة الحرارة اأق�ساها 38، ولم اأتمّكن من معرفة اأدنى درجة نظراً ل�سفرنا 

في الليل، ويكون الطق�ص بين ال�ساعة الثانية اأو الثالثة �سباحًا الأكثر برودة. وبداأنا ال�سير عند 

ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساًء وتوقّفنا قبل منت�سف الليل بن�سف �ساعة، وكّنا قد قطعنا 20 

 الجاف ال�سالح لرعي الإبل. 
)1(

كيلومتراً. وكانت الأر�ص ناعمة الرمل متمّوجة كثيرة ال�سبط

)1(  ال�سبط:  نبت كثير الفروع )المترجم(
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الهارب،  الجمل  ظهر  على  كانت  اّلتي  الحوائج  يحمل  العبيد  اأحد  الظهر  بعد  ولحقنا 

واأخبرنا اأّن جمل ملكني رمى بحمله على الأر�ص وجرى اإلى مراعي العوينات، واأّن ملكني 

متناثرة  الرمل  ناعمة  جهة  في  المتاأّخرين،  ننتظر  الرحال  وحططنا  عليه.  العثور  اإلى  ي�سعى 

بنا ملكني بعد وقوفنا بقليل، ولكّنني  و. ولحق  زُّ �سِ بالقرب من جارة  ال�سخور والمراعي، 

�سّممت على عدم ال�سير تلك الليلة، لأّننا كّنا بحاجة اإلى الراحة. 

الثالثاء 8 مايو:

واأمطرت  بكثافة.  بالغيوم  ملبد  جّو  في  م�ساًء،  ربعًا  اإل  الخام�سة  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

ال�سماء قلياًل بعد ذلك ب�ساعتين، فهّلل البدو �سروراً واأن�سدوا الأغاني لجمالهم لأّن الأمطار 

اأ�سا�ص حياتهم. وكانت الأر�ص متمّوجة �سلبة مغّطاة بالحجارة والح�سى الكبيرة. واجتزنا 

وعند  رملها.  ونعم  ذلك  بعد  الأر�ص  انب�سطت   
ّ
ثم بقليل،  ا�ستيقظنا  اأن  بعد  �سغيرة  غروداً 

في  فقطعناها  العالية،  الرمل  كثبان  فيها  تكثر  جهة  دخلنا  �سباحًا،  والن�سف  الثالثة  ال�ساعة 

غ�سون �ساعة ون�سف. وبعد ذلك انب�سطت ال�سحراء، ودخلنا ال�سريرة، ووجدت في تلك 

الجهة قطعًا من بي�ص النعام. 

 عن ق�سته، 
ّ
وباكراً اأخذ اأرامي، اأخو ملكني، كي�سًا وذهب يبحث عن الحطب. وا�سمه ينم

لأّن قبائل التبو والجرعان تطلق ا�سم »اأرامي« على من قتل اآخر. وكان قد اأخبرنا اأّنه �سيلحق 

اأّنه يعرف الطريق حّق المعرفة. ولكّننا  بنا بعد ذلك، فلم ين�سغل بالنا عليه وما طماأننا اأكثر 

بعد اأن �سرنا �ساعتين واأخذ الظالم يرخي ب�سدوله حتى قلقنا عليه قلقًا �سديداً. ووقفنا ننتظره 

هه اإلى مو�سعنا، وناداه الرجال باأعلى اأ�سواتهم. اإل 
ّ
ات عديدة ننب

ّ
واأطلقنا النار من بنادقنا مر

اأن كّل ذلك ذهب �سدى. عندها التفت اإلى ملكني و�ساألته ماذا ع�سانا فاعلين في هذا الو�سع 

؟ فقال:  »اإّن اأخي مجنون، ولم يكّلفه اأحد بجمع الحطب، وقد ترك مكان ن�سب الخيم 

من دون اأن يتناول فطوره، ورّبما دعاه اهلل اإلى جواره. واإّنني اإذا طلع القمر، تركت اأحمال 

 لحقت بكم«. 
ّ
ًا جئت به، واإن وجدته ميتًا دفنته ثم

ّ
جملي وعدت اأبحث عنه. فاإن كان حي

اأثقال جمله فو�سعناها  اأمر عادّي، ورفعنا  يتكّلم عن  كاأنه  بلهجة طبيعية  يقول ذلك  وكان 

على ظهر جمل اآخر، ورجع هو يبحث عن اأخيه.

ة كذلك. 
ّ
ات عديدة، فاأِمل الرجال اأن ي�سلم هذه المر

ّ
وكان اأرامي قد نجا من الموت مر
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ولكن محّمداً كان ي�سّك في �سالمته اإذ قال:  »اإّن اهلل رحيم، ولكّني اأظّن اأّن اأرامي قد �سعى 

يُت اأن يكون محّمد �سادقًا في نبوءته، لأّن اأرامي كان غريب الأطوار منذ  اإلى حتفه«. وخ�سِ

 عط�سًا 
ّ

بدء الرحلة. و�سمعت اأن ماءه نفد في بع�ص رحالته من اإردي اإلى العوينات، فاأح�ص

قاتاًل وو�سل العوينات ن�سف ميت، ومثل هذه الحادثة تترك اأثراً في �ساحبها ل يّمحي، فال 

يعود اإلى حالته الطبيعية اإل بعد زمن طويل.

وكنت قد لحظت نظرات اأرامي الغريبة الحائرة، فا�ستغربت اأمره، وخفت اإن لم يعد اأن 

تكون ال�سحراء قد تمّلكتها الق�سوة، فطالبت بحّقها منه.

وقد يموت الرجال في ال�سفر الطويل الخالي من الماء ب�سبب العط�ص والتعب والأرق، 

في�سعون اإلى حتفهم كما يقول البدو، ومعنى ذلك اأّنه اإذا غفل عنهم اأ�سدقاوؤهم ولم ي�سهروا 

الّتي تدفع  بالغريزة  اآبهين حّتى  ال�سحراء غير  اأح�ساء  �ساروا في  القافلة،  اإبقائهم �سمن  على 

اإلى ر�سده جل�ص  بغتة  بعد ذلك  الهائم  فاإذا عاد  القافلة،  ة جمال 
ّ
ببقي اللت�ساق  اإلى  الجمل 

 اأثره 
ّ
ك، علمًا منه باأّن اأ�سحابه اإذا لحظوا غيابه تعّقبوا اأثر القافلة ثم

ّ
حيث �سحا ولم يتحر

و�سعوا لإنقاذه. وكنت قد قابلت في الُكفرة رجاًل انقطع عن القافلة وهام على وجهه مّدة 

 اأُنقذ، وهو فاقد الوعي �سديد الألّم جراء العط�ص، قال لي ذلك الرجل: )اإّن اهلل 
ّ
18 �ساعة ثم

كريم فاإّني لم اأكن من القّوة اإل بحيث اأّديت �سلواتي مبتهاًل اإليه عّز وجّل قبل اأن يدهمني ما 

 اأ�ساف با�سمًا: )ولكّن الحياة والموت باإرادة اهلل(.
ّ
توقعته من الموت المحتوم(، ثم

الأربعاء 9 مايو:

والربع  العا�سرة  ال�ساعة  ال�سير  عن  وتوّقفنا  م�ساًء  والربع  الرابعة  ال�ساعة  عند  ا�ستيقظنا 

وقطعنا 24 كيلومتراً. وبلغت درجة الحرارة اأق�ساها 37، وانت�سرت في ال�سماء غيوم بي�ساء 

الى عا�سفة رملية   تحّولت 
ّ
ثم النهار،  ال�سرقي طوال  ال�سمال  قّوية من  �ساخنة  ت رياح 

ّ
وهب

ت العا�سفة من ال�ساعة 
ّ
�سديدة في الّليل، وت�ساقط الرذاذ عند ال�ساعة ال�سابعة م�ساء، وا�ستمر

الثامنة اإلى ال�ساعة العا�سرة. وكانت الأر�ص منب�سطة، ناعمة الرمل في بع�ص الأماكن خالية 

من الأعالم والح�سي�ص الجاف. وفي ال�سباح الباكر، راأينا اأكوام رمل بعيدة عن يميننا. وكّنا 

اأّننا لم نكن �سديدي  الما�سية، غير  الّليلة  ال�ساعة خالل  اأربع ع�سرة �ساعة ون�سف  قد �سرنا 

 تناولنا الفطور ونمنا اأربع �ساعات فانتع�ست قوانا، واأراد محّمد اأن ن�سير مبكرين 
ّ
التعب، ثم
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نظراً لوجود غرد وعر في �سبيلنا ل يمكننا اجتيازه في الظالم. فا�ستيقظنا عند ال�ساعة الرابعة 

والربع، ورحنا نم�سي في اأر�ص منب�سطة ويهّب علينا ن�سيم عليل من ال�سمال ال�سرقي. وفجاأة 

ر اتجاهها 
ّ
يتغي الرياح ل  الثامنة، بريح تهّب في وجهي. فذعرت لأّن  ال�ساعة  �سعرُت، عند 

من  هبوبها  من  وبالرغم  تتغير  لم  الرياح  اأّن درجة حرارة  ذلك  اإلى  اأ�سف  بغتًة،  العادة  في 

الجنوب لم تكن دافئة، وهكذا كان في الأمر �سيء من الغرابة. فرفعت ب�سري اإلى النجوم 

ولكّن ال�سماء كانت متلبدة بالغيوم من جميع نواحيها فاأخرجت بو�سلتي وامتلكني عندئذ 

�سعوٌر بالخوف اإذ راأيت اأننا ن�سير �سوب ال�سمال ال�سرقي بدًل من الجنوب الغربي، فاّت�سح 

وكانت  المعاك�ص.  التجاه  في  فقادنا  العرب،  يقول  كما  راأ�سه،  »طاحت«  اأّن محّمداً  لي 

ف فاإّن من الخطر اأن تهدم الثقة في نف�ص الدليل. 
ّ
�ساعة ع�سبية تتطّلب حكمًة وح�سن ت�سر

في  واأدركت  القافلة  في طليعة  اإلى محّمد  امتطيت جوادي وعدت   
ّ
ثم ونزلت عن جملي 

طريقي اإليه اأّن رجال القافلة، وبينهم الكثيرون ممن اأعتادوا ال�سير في هذا النوع من ال�سحراء 

واألفوا طبيعة الطق�ص هذه، كانوا ي�سعرون باأّننا اأخطاأنا الطريق ولكن اآداب ال�سحراء تق�سي 

ال�سحراء كرّبان  الدليل في  باأّي حالة من الحالت لأّن  الدليل  �ساأن  اأحد في  يتداخل  اأن ل 

اأوقات  ا�ست�سارته كذلك في تعيين  ال�سير ويجب  ف في اختيار وجهة 
ّ
الت�سر ال�سفينة مطلق 

ال�سير والوقوف.

وكنت لح�سن الحّظ قد �ساألت محّمداً عندما تركنا العوينات عن التجاه اّلذي �سنتخذه 

ابت�سامته  الى  يفتقد  م�سطربًا،  فوجدته  الدليل  اإلى  وتقّدمت  ذلك،  على  البو�سلة  و�سبطت 

رت له عن 
ّ
 عب

ّ
الماألوفة ول يبدو عليه ما اعتدنا روؤيته من مظاهر ثقته بنف�سه. واأريته البو�سلة ثم

ف 
ّ
�ستين يتعر

ّ
�سّكي في �سّحة التجاه الذي ن�سلكه، فلم يجبني ونظر الى ال�سماء بعينين متفر

موقع الجدي بال جدوى لأّن الغيوم كانت تغطيه.

قد  قافلة  وكانت  الثوران،  في  الآخذة  العا�سفة  هبوب  �سراجه  اأطفاأ  اللحظة،  هذه  وفي 

لحقت بنا وعرف كّل رجل فيها اأّننا �سللنا الطريق. وتوّقف الرجال والجمال عن ال�سير في 

حين اأّن العا�سفة ت�سّف الرمال في وجوهنا. وكانت الرياح قوّية، ول يكاد الإن�سان ب�سببها 

ي�سمع �سوت اأنفا�سه، فما بالك ببقية الأ�سوات. وتال�ست الثقة من نف�ص محّمد وانعدمت 

انعدامًا تامًا، ولحظت اأثر ذلك من وجوه رجال القافلة، فقد كانوا جميعًا ممن األفوا ال�سفر 
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في ال�سحراء، وعرفوا معنى فقدان الطريق في �سريرة منب�سطة من ال�سحراء خالية من الأعالم، 

فقال الجميع ب�سوت واحد: »ل بّد اأن نحّط الرحال حتى ت�سفو ال�سماء«.

يق�سون  الحال  هذه  مثل  في  الحائرين  فاإّن  الخطوة،  هذه  خطر  اأعرف  كنت  ولكّنني 

اأن ل نقف فقد كنت  راأيي  يفّكرون في حتفهم، ويزدادون �سعفًا وياأ�سًا. وكان  ال�ساعات 

ات عديدة اإذ �سبطتها على التجاهات التي اأ�سار اإليها محّمد. 
ّ
اأثق ببو�سلتي، وتحّققت مر

من  تهّب  الرياح  هذه  »اإن  اليقين:  نبرة  فيه  هادئ  ب�سوت  فقلُت  لحظة،  الرياح  وهداأت 

وهذا  دافئة،  لكانت  الجنوب  من  تهّب  كانت  لو  لأنها  الما�سية،  الأّيام  في  �ساأنها  ال�سمال 

هو نجم القطب وهذا هو طريقنا ال�سحيح«. واأ�سرت اإلى الموقع اّلذي يجب اأن يكون فيه 

الجدي ما لم تكن البو�سلة غير �سادقة، ثم درت واأ�سرت اإلى الطريق التي يجب اتباعها. 

فا�ستعاد محّمد بع�سًا من �سجاعته، وقال: » جزاك اهلل خير الجزاء، �سحيح ما تقول«.

وتقّدم اإلى ال�سنو�سي اأبو ح�سن اّلذي كان دليلنا اإلى الُكفرة، واأكد ما قرّرته ب�سوت عال 

البوح  اأجروؤ على  لم  تقوله، وقد فّكرت في هذا ولكّني  ما  ل�سادق في  اإّنك  قائاًل:  »واهلل 

بهذا،  واكتفينا  الغيوم«.  الجدي خلف  نظراً لحتجاب  ذلك،  على  الدليل  لعدم وجود  به 

واأ�ساأنا ال�سراج ب�سعوبة �سديدة، وتقّدمت القافلة بين محّمد واأبي ح�سن.

وانبعث من الظالم �سوت يقول:  »في اأي اتجاه ن�سير؟ فاأجابه بوكارة وهو ي�سحك: 

»دع الرياح تلطم قفاك الأ�سود، فاإنك لن تحيد عن الطريق ال�سحيح«. وبعد ب�سع �ساعات 

»ها هو  قال:    
ّ
ثم اأمامنا،  الرمل  تالل  اإلى  ي�سير  فرحًا، وهو  يدي و�سرخ  على  �سّد محّمد 

الغرد. الحمد هلل، اإن اهلل روؤوف رحيم«. وهكذا عاد للرجل طربه و�سروره.

اأ�سّد  يعد  لم  اإلى حّد  ال�سماء  الرمل، و�سفت  بين تالل  قليل وكّنا  بعد  العا�سفة  وهداأت 

رجال القافلة ت�ساوؤمًا من�سغَل البال وم�سّطربًا. ولكّن ما اأ�سابنا في هذه العا�سفة من الحيرة 

�ص له قاطع ال�سحراء من اأخطار. وقّدر محّمد اأّنه من الأف�سل األ 
ّ
والخوف اأظهر لنا ما يتعر

نقطع هذه التالل في الظالم، فتوقفنا عن ال�سير وحططنا الرحال.

الخمي�س 10 مايو:

اإل ربعًا،  التا�سعة  ال�ساعة  ال�سير  الرابعة والربع �سباحًا وتوقّفنا عن  ال�ساعة  ا�ستيقظنا عند 

 ا�ستاأنفنا ال�سير في منت�سف ال�ساعة الخام�سة م�ساًء ووقفنا ال�ساعة ال�سابعة من �سباح 11 
ّ
ثم
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ت رياح باردة قويّة في 
ّ
مايو، وكّنا قد قطعنا 75 كيلومتراً. وكان الجّو �سحواً معتدًل، وهب

وكانت   ،38 اأق�ساها  الحرارة  درجة  وبلغت  ذلك.  بعد  هبوبها  �سعف   
ّ
ثم الباكر،  ال�سباح 

 
ّ
ثم كيلومترين  م�سافة  وتمتّد  المواقع،  بع�ص  في  الخطرة  الناعم  الرمل  بتالل  مالأى  الأر�ص 

تنب�سط ال�سحراء. وفي منت�سف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء، دخلنا منطقة تتناثر فوق اأر�سها ركام 

اليوم  من  �سباحًا  الثالثة  ال�ساعة  وعند  الُكفرة.  قبل  ال�سحراء  �ساأن  وبي�ساء،  �سوداء  حجارة 

الحادي ع�سر دخلنا منطقة من الح�سي�ص الجاف، في اأر�ص منب�سطة من الرمل الناعم. وفي 

الرابعة والن�سف �سباحًا، اجتزنا جهة تكثر فيها تالل الرمل. وقد تحّققنا  ال�ساعة  منت�سف 

في  قطعها  حاولنا  اأّننا  لو  له  �ص 
ّ
�سنتعر كنا  اّلذي  الخطر  من  ال�سباح  في  الغرد  قطعنا  حين 

الظالم، فقد كانت هذه التالل �سديدة النحدار ناعمة الرمل، وكانت الجمال تغو�ص اإلى 

ركبها، في�سطر الرجال اإلى تخفيف اأحمالها وم�ساعدتها على النهو�ص. وق�سينا في قطعها 

 وقفنا عند ال�ساعة التا�سعة �سباحًا، وقد فتك بنا الجوع لأّننا لم نذق 
ّ
ثالثة اأرباع ال�ساعة، ثم

�سيئًا منذ غذاء البارحة. وكانت حاجتنا اإلى الطعام اأ�سّد من حاجتنا اإلى النوم، نظراً للراحة 

التي نعمنا بها ب�سع �ساعات في الليلة الما�سية. 

ع�سراً،  والن�سف  الرابعة  ال�ساعة  عند  من جديد  ال�سير  بداأنا  عندما  حاراً  الطق�ص  وكان 

الحرارة. وطلب مّني  ال�سرقي، فلّطف من تلك  ال�سمال  ن�سيمًا علياًل كان يهّب من  ولكّن 

هري اأن اأعطيه ب�سعة اأمتار من القما�ص الأبي�ص ليّتخذ منها عمامة، لأّن حرارة ال�سم�ص اآذت 

راأ�سه، فاأعطيته ما اأراد. ول يلب�ص الثياب البي�ص في قبائل التبو والجرعان اإل �سيوخها.

و�سعرت تلك الليلة بالميل اإلى الم�سي، فركبت جملي اأقّل من العادة. وكنت منذ تركي 

العوينات اأم�سي بين �سّت �ساعات و�سبع �ساعات كّل ليلة، ولكّني م�سيت ت�سع �ساعات تلك 

 �سعرت فجاأة بحفيف عند قدمي، 
ّ
الليلة. و�سرنا �سيراً حثيثًا حتى ال�ساعة الثالثة �سباحًا، ثم

�ست ذلك فكان ح�سي�سًا. 
ّ

فتح�س

العوينات ول  ال�سحراء، وكانت الجمال قد ت�سورت جوعًا لأّننا تركنا  رت معالم 
ّ
وتغي

ولذلك  طريقنا.  في  المراعي  وجود  اآملين  يومين،  لمّدة  يكفيها  ما  اإل  علفها  من  نحمل 

تركناها ترعى وهي ت�سير. وكان �سير تلك الليلة متعبًا للجميع، فقد كّنا مفتقرين اإلى النوم. 

وهري  محّمد  وركب  به.  ي�ستهان  ل  عمل  مراع  ذات  اأر�ص  في  الجمال  �سير  ومالحظة 
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بقليل  الفجر  قبل  محّمد  ترّجل   
ّ
ثم الم�سباح.  يحمل  ح�سن  وكان  الطريق،  معظم  الجمل 

فحمله عنه واأراحه، ولم اأر دلئل التعب على الرجال بالقدر الذي راأيته فيههم �سباح اليوم، 

عند جمعنا الجمال لتاأدية �سالة الفجر. 

الجمعة 11 مايو:

اليوم  من  �سباحًا  والربع  الثالثة  ال�ساعة  ووقفنا  ربعًا  اإل  الخام�سة  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

التالي، وقطعنا 42 كيلومتراً. وكان الجّو �سحواً ل رياح فيه، حاّراً في النهار والليل. وبلغت 

من  ت�سبه حقاًل  جاّفة  بح�سائ�ص  مغّطاة  رملية  الأر�ص  وكانت   ،39 الأق�سى  الحرارة  درجة 

ال�ساعة  وفي  عادّي.  بغرد  مررنا  �سباحًا  ربعًا  اإل  الواحدة  ال�ساعة  وعند  النا�سج.  القمح 

عند  وقفنا  والربع  الثالثة  ال�ساعة  وفي  الح�سائ�ص،  من  خالية  منب�سطة  اأر�سًا  دخلنا  الأولى 

الخام�سة  ال�ساعة  ال�سير عند  بداأنا   
ّ
ثم والأكل.  النوم  في  اليوم  واأم�سينا  الخر�سان،  تالل من 

جميعًا  كّنا  حّتى  العا�سرة  ال�ساعة  تحن  ولم  الليل.  طوال  ن�سير  اأن  قا�سدين  م�ساًء،  ربعًا  اإل 

فكان  ذلك،  بعد  النعا�ص  غلبه  جمله،  يمتطي  كان  الّذي  محّمد  وحّتى  ونع�سين.  متعبين 

يغفو من فترة لأخرى. ونال منه التعب، فكان ل يتحّقق من طريقه بمالحقة نجم القطب 

اأّن  اأبو ح�سن   
ّ
اأنا وال�سنو�سي وهو عماد الدليل، ومن الخطر اأن يهمل مالحظته. وتحّققت 

محّمداً لم يكن �سائراً بنا في الطريق ال�سحيح، ولكّننا لم نرد اأن نتداخل معه في الأمر بعد 

تلك الليلة ال�سابقة. وفي ال�ساعة الثالثة والربع �سباحًا و�سلنا مرتفعًا من التالل فوقف محّمد 

بغتة. وكنت �سائراً حينذاك في موؤخرة القافلة اأتحّقق من �سّحة اتجاهنا من وقت اإلى اآخر، 

قبل.  اأكثر من ذي  الجنوب  ال�سير �سوب  في  نميل  العا�سرة  ال�ساعة  منذ  كّنا  اأّننا  فالحظت 

وقفت القافلة فتقّدمت اإلى محّمد و�ساألته عن �سبب وقوفنا فاأجاب، وهو ي�سير اأمامي قائاًل: 

ف الى هذه الطريق بين التالل ول اأدري كيف تكون الأر�ص اّلتي تليها«. 
ّ
»اإّنني ل اأتعر

اً بخطئه، ولم اأرد اإثارة الحيرة في نفو�ص الرجال فقلت له:  
ّ
وكان في ذلك �سريحًا مقر

»لنحّط الرحال حّتى يطلع النهار، فاإننا متعبون هذه الليلة«.

النوم  قّط  اأر  ولم  الأثقال،  عنها  الجمال ورفعت  بركت  قولي حّتى  من  اأنتهي  اأكد  ولم 

ي�ستولي على الرجال بهذه ال�سرعة، فقد التحف كّل منهم بجرده واأّتقى الرياح الباردة الآتية 

 نام. واعتلى محّمد ذلك المرتفع ليتفّقد 
ّ
من ال�سمال ال�سرقي، بقطعة من حوائج ال�سفر ثم
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النواحي فتبعته وقلت له:  »اأظنك كنت تبالغ في اّتباع نجم القطب«. غير اأّنني اأردت بذلك 

اأن اأقول اإّنه بالغ في ال�سير �سوب الجنوب، ولم اأ�سر اإلى نومه فوق جمله، لأني لم ارغب 

بقلق:   الأفق  الى  يتطّلع  وهو  متمتمًا،  فاأجاب  اأخجله.  ان  اأو  نف�سه  في  اعتقاده  زعزعة  في 

»حفظك اهلل، ل بّد اأن اكون قد فعلُت ذلك، واإل لما كّنا و�سلنا هذه الجبال في هذه ال�ساعة 

المبّكرة، فقد قّدرُت اأن ن�سلها عند الفجر ومع هذا فعند ال�سباح ياأتينا الفرج من عند اهلل«. 

وتركته واأنا اأ�سعر بالحيرة، فق�سيت ب�سع دقائق م�ستيقظًا واأنا اآمل األ نكون قد بعدنا كثيراً 

 التعب فلم اأفّكر طوياًل في ذلك، وغلبني بعدها النوم. 
ّ
عن الطريق ال�سحيح، وا�ستولى علي

ال�سبت 12 مايو: 

عال �سوت محّمد بالدعوة اإلى ال�سالة في منت�سف ال�ساعة الخام�سة فا�ستيقظنا جميعًا، 

 اإ�ستعداد لل�سير. وتقّدم محّمد القافلة ورافقته، وكان ل 
ّ
ولم تم�ص �ساعة حّتى كّنا على اأتم

يزال م�سطربًا الى اأن درنا حول التالل، فقال، وفي لهجته رّنة ت�سعر بالراحة:  »الحمد هلل 

 اأ�سار اإلى الجانب ال�سمالي الغربي ل�سل�سلة التالل، ف�سرنا اإلى حيث اأ�سار«. 
ّ
هذه طريقنا«. ثم

وفي ال�ساعة العا�سرة اإل ربعًا �سباحًا و�سلنا المكان ون�سبنا خيمنا، واأر�سلت الجمال ترعى 

اأو كيلومترين. وكان الرجال والجمال في حالة �سيئة، والماء  بين التالل على بعد كيلومتر 

قد اأ�سبح قلياًل. 

في  لنا  طريقًا  ير�سمان  الجبال،  اإلى  من محمد وهري  كّل  �سبقنا  اليوم  ذلك  وبعد ظهر 

 
ّ
اأكوام الرمل، ثم نّتبع الأثر. وعند ال�ساعة الخام�سة تبعناهما بين  باأوتاد الخيم حّتى  الرمال 

و�سلنا التالل. ولم تكن التالل كثيرة لح�سن الحّظ، واإن كانت �سديدة الإنحدار في اأماكن 

نة. غير اأّن الأر�ص الجبلية التي كانت تليها اأنهكت قوانا. فقد ظللنا نتعّثر بين الحجارة 
ّ
معي

والتعّثر  البدوية.  الأحذية  اأقدامنا من  في  ما كان  ال�سدمات  اأذى هذه  يقينا  الظالم، ول  في 

بالأحجار موؤلم في تلك ال�ساعة المبكرة من ال�سباح، لأّن رجال القافلة نع�سون ويم�سون 

مغم�سي الأعين. 

وكنت في الليالي ال�سالفة قد قمُت بتجربة موّفقة، فكنُت اأُطلق في الجّو طلقتين اأو ثالث 

فاإنهم  نتائج ح�سنة،  التجربة ذات  الرجال، وكانت هذه  الن�ساط في نفو�ص  طلقات لأبعث 

كانوا يرّدون ب�سرخات الفرح، ويجّدون في ال�سير. ولكن النظرية قد خابت هذه الليلة، فقد 
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اأر�سلت الطلقات العديدة في ال�ساعة الثالثة، وهي اأ�سعب �ساعات ال�سفر بالليل، ولم يجبني 

اأّي �سوت من رجال القافلة. وكان لي تعزية �سغيرة في و�سط ذلك الف�ساء ال�ساكن الباعث 

على التعب والوجوم، فقد طلع الهالل في ال�سباح الباكر كخيط مقو�ص من الف�سة، وتالألأ 

 تنعمان بهذا المنظر، فن�سيت ما كان ي�سيب قدمي من األم 
ّ
فوقه نجم �ساطع. وتركت عيني

التعّثر بالحجارة. 

وو�سلنا بعد ذلك بقليل اإلى جهة كثيرة الح�سي�ص الجاف، فتركنا الجمال ترعى قلياًل، 

ووقفنا نريح اأج�سامنا المنهكة. وحططنا الرحال في الفجر لتاأدية ال�سالة، ولم نكد ننتهي 

حجارة  كاأنهم  الجميل،  الأحمر  الرمل  ذلك  على  بجرودهم  الرجال  معظم  التحف  حّتى 

بي�ساء.

اإغفاءة  يختل�سون  وهم  تاأّخروا  الّذين  بنا  لحق   
ّ
ثم متثاقلة،  ذلك  بعد  القافلة  و�سارت 

اأجد  ا�ستعادة قواي، ولم  اأتمّكن من  ال�سباح ولم  اآلمتني هذا  اأع�سائي  فاإّن  اأنا،  اأّما  ق�سيرة. 

�سبياًل للراحة على ظهر جملي، رغم تجربة كّل طريقة من طرق ركوبه، �سواء اأكنت م�سرعًا 

ال�ساد�سة �ساعدنا الحّظ فو�سلنا جهة كثرت فيها  ال�ساعة  اأجفاني، وفي  اأم متباطئًا، وثقلت 

الح�سائ�ص الخ�سراء، ون�سبنا الخيام بعد م�سيرة 13 �ساعة متعبة. وكانت اأعيننا حمراء كالدم، 

ودّب التعب في جميع الأو�سال، فلم تم�ص بنا ن�سف �ساعة حّتى �ساد ال�سكون التاّم. 

الأحد 13 مايو: 

يتح  ولم  فناموا  الرجال  عاد   
ّ
ثم �سباحًا،  العا�سرة  ال�ساعة  عند  الفطور  لتناول  اإ�ستيقظنا 

الأحوال هذا  �ساءت  الظهر، وقد  بعد  والربع  الخام�سة  ال�ساعة  ال�سير عند  النوم. وبداأنا  لي 

الم�ساء اأكثر من ذي قبل. فقد كانت الأر�ص �سديدة التمّوج، كثيرة الحجارة، اآلمت الرجال 

والجمال كثيراً. وكانت الجمال ت�سّل بنا في حلكة الظالم وتتاأّخر من وقت اإلى اآخر، عندما 

ج في �سيرنا بين اأكوام الرمل وتالل ال�سخور. وكانت الإبل ترعى بع�ص الح�سائ�ص 
ّ
كّنا نتعر

زها في تلك الرمال الحمراء وال�سخور القائمة المتناثرة. 
ّ
التي كان من ال�سعب علينا اأن نمي

وتوقفت اأ�سوات الرجال عن الغناء تلك الليلة في �ساعة مبكرة، وفي هذا دليل وا�سح على 

تعبهم. 

ال�سير  من  بدًل  باكراً  الرحال  نحّط  اأن  ل  يف�سّ اإّن محّمد  يقول  الزروالي  د 
ّ
ال�سي وجاءني 
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ات، 
ّ
الطويل في الليل. وكان ال�سير في الحقيقة مجهداً، فا�سطررنا اإلى تغيير اتجاهنا عّدة مر

الى  الم�ستمر  التغيير  هذا  بنا  يوؤّدي  اأن  خ�سينا  ولكن  ال�سخور،  واأكوام  للمرتفعات  تفاديًا 

اإ�ساعة الطريق. ولكن الطريق كانت وعرة الى درجة اأّننا كّنا نترك الجمال وراءنا من وقت 

اإلى اآخر. فلم اأَر فائدة من ا�ستمرار ال�سير ولم اأَر دلياًل على تعب الرجال اأكثر من اأّن ح�سنًا 

الم�ساء  بدء  امتطى جمله منذ  ال�سير، كان قد  على  الأكثر �سبراً  البدو  الواجنجي، وهو من 

ولم يتركه بعد ذلك. 

ون�سبنا الخيم عند ال�ساعة الحادية ع�سرة والن�سف، والتحفت بجردي، واأخبرت الرجال 

ر مو�سعي الّذي اّتخذته 
ّ
اأّنني ل�ست بحاجة اإلى اإقامة ما يدفع عّني الريح، واأعتقد اأّنني لم اأغي

يوؤلمانني.  وقدماي  ظهري  كان  ا�ستيقظُت  وعندما  الخام�سة،  ال�ساعة  حّتى  غفوُت  عندما 

وكان ن�سيم ال�سباح منع�سًا، وكانت روؤيتي الرجال مهتمين ومت�سّوقين لل�سفر �سببًا لن�سيان 

فاإّن الأمور لم تكن م�سّجعة، فقد  اآلمي الج�سدّية. وعلى الرغم من روح الن�سراح هذه، 

كانت الأر�ص وعرة الم�سالك، وظهر على الرجال تزعزع ثقتهم بمحّمد وهري، وكانت 

ئة، والماء بداأ يتناق�ص اأكثر فاأكثر. 
ّ
حال الجمال �سي

الإثنين 14 مايو: 

اإ�ستيقظنا عند ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا وتوّقفنا عن ال�سير عند ال�ساعة التا�سعة، وا�ستاأنفنا 

 توّقفنا عند ال�ساعة العا�سرة، فقطعنا بذلك 
ّ
ال�سير في منت�سف ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء ومن ثم

ال�ساعة  عند  ال�سرقي  ال�سمال  من  ن�سيم  وهّب  �سحواً،  معتدًل  الجّو  وكان  كيلومتراً.   30

الحرارة  درجة  وبلغت  هادئين.  والليل  الم�ساء  وكان  الظهر،  عند  وهداأ  �سباحًا  ال�سابعة 

رت 
ّ
وتغي والجافة.  الن�سرة  بالح�سائ�ص  مغّطاة  الرمل،  ناعمة  الأر�ص  وكانت   ،32 اأق�ساها 

معالم الأر�ص بعد ا�ستئنافنا ال�سير بعد الظهر، فاأ�سبحت كثيرة التمّوج ومتعّددة الأودية ذات 

المراعي والأ�سجار الياب�سة، وكان ذلك دلياًل على اقترابنا من اإردي. وفي منت�سف ال�ساعة 

ذلك  بعد  قطعنا   
ّ
ثم كيلومترات.  اأربعة  امتداد  على  التالل،  كثيرة  الأر�ص  �سارت  التا�سعة 

واديًا كبيراً تكثر فيه المراعى والأ�سجار. وكان في عزمي عند البدء في الرحيل اأن ن�سير اأربع 

 ا�ستّد ب�سرعة فحططنا الرحال في ال�ساعة التا�سعة وا�سترحنا 
ّ
�ساعات اأو خم�سًا، ولكّن الحر

د، اإذ ظللنا م�ستيقظين حّتى تناولنا فطور ال�سباح. 
ّ
اأربع �ساعات. فكان لذلك تاأثير جي
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كانت  ال�سبيل  لأّن  ال�سحيح،  الطريق  ل�ستك�ساف  الظهر  بعد  وهري  محّمد  وتقّدمنا 

وعرة الم�سالك. و�سارت القافلة في منت�سف ال�ساعة ال�ساد�سة وقّل الماء، وبداأ ياأ�سنا وظهر 

على الجمال ال�سعف والتعب. وكّنا في �سوق �سديد اإلى الو�سول اإلى وادي اإردي باأ�سرع 

في  هام  الذي  ذلك  غير  )وهو  واأرامي  بوكارة  وجد  حّتى  ال�سير  نبداأ  نكد  ولم  يمكن،  ما 

 »بر�ص« كبير فتتبعناه اإلى جحره، 
)1(

ال�سحراء واختفى، ولكّنه مثله قتل رجاًل اآخر( اأثر ورن

ورحنا نبحث عنه فكان في ذلك ت�سلية لنا، ولكّننا وجدنا الجحر خاليًا، فتتبعنا اأثر الحيوان 

اإلى كوم من ال�سخور، وظللنا نبحث عنه ع�سرين دقيقة حّتى اأم�سكناه. 

وتجدر الإ�سارة الى اأّن البدو والعبيد يّتخذون من دهن الورن دواء للروماتيزم، ويزعمون 

اإذا عّلق في بيت ل تدخله  ال�سحر، واأن جلدها   
ّ
�سر ياأمن  الزاحفة  ان من يحمل راأ�ص هذه 

الثعابين. والورن ل يع�ص ول يلدغ ولكن ذيله اّلذي ي�سبه ال�سوط يوؤذي كثيراً. وقد �سلخ 

ارامي ذلك الورن واأعطاني جلده. وتبعنا الأثر اّلذي تركه دليلنا ولكّننا فقدناه مرات عديدة 

م�ستقيمًا.  يكن  لم  الأثر  ذلك  خّط  اأّن  اأخيراً  وراأيُت  اإيجاده،  في  وقتًا  واأ�سعنا  الظالم  في 

لم يكن واثقًا من �سّحة التجاه اّلذي اتخذه، فاأمرت الرجال  ن لي اأن محّمداً 
ّ
وبالتالي تبي

 اإلينا محّمد وهري، وكانا 
ّ
اأن يحّطوا الرحال وتطلق النار في الف�ساء. وبعد ذلك بقليل ان�سم

ف الطريق 
ّ
اأّنه لم يكن في مقدوره تعر فرحين بقراري التوّقف عن ال�سير، واأخبرني الدليل 

في الظالم واإّننا بالرغم من هذا لم نكن بعيدين عن البئر.

ة، منذ اأن تركنا العوينات، قد نمنا نومًا عميقًا متوا�ساًل مّدة خم�ص 
ّ
وكانت هذه اأول مر

�ساعات. وقد حادثت اأرامي قبل اأن اأنام عن اإردي واآبارها، فقال: »اإّن محّمداً دليل ماهر 

في النهار، ولكّنه م�سّن ل يرى جيداً في الليل. زد على ذلك اأّنه لم يطاأ هذه البالد منذ �سنين، 

وكان يجب اأن ن�سل البئر الأولى هذا الم�ساء ولكّننا اأخطاأنا موقعها، واهلل اأعلم«. فطلبت 

منه األ يخبر الرجال �سيئًا من هذا، حّتى ل يخافون ويلومون محّمداً. 

وجّهزت كي�ص النوم وجل�ست اأفّكر، فقد كانت هذه اللحظة اأكثر لحظات الرحلة بعثًا 

. وكانت الجمال خائرة القوى 
ّ
على الياأ�ص، وفقد الرجال الثقة وقا�سوا كثيراً من ا�ستداد الحر

لهذا ال�سبب كذلك، ولم يكن الدليل واثقًا من طريقه. وكان الماء قد بداأ ي�سّح، واأّي ظرف 

)1(  ورن:  varan حرذون كبير، قريب من ال�سب، واأبو بري�ص اأ�سغر منه حجمًا. ُيعرف بالعربية الف�سحى بالورل.
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من هذه الظروف كاِف وحده لإن�سغال البال، ولكّن كّلها مجتمعًة تهّد الأع�ساب وتفتك 

بالعزيمة والثبات وال�سبر. 

وبينما اأ�ستعر�ص هذه الم�ساعب والمخاطر، خطر بفكري اأن ارامي المجنون وملكني 

الّذي ذهب يلتم�سه لم يظهرا بعد، فوجدتني في حيرة وعجب وخ�سيت اأن تكون الأقدار 

قد اأزمعت اأن تحرمني ما كنت قادراً على القيام به. وكانت هذه فر�سة منا�سبة كي تغدر بي 

 بهذه 
ّ
اأرِكنو والعوينات لما كان وقع فقدهما علي اأخطاأُت موقعي  فاإّنني لو كنت  الأقدار، 

الق�سوة. اأّما وقد قطعت اكبر �سّق من رحلتي، وو�سلت اإلى غاية اأبحاثي وح�سلت على جّل 

الحياة،  باأهداب  وتعّلقت  اإلى وطني  الحنين  نف�سي  في  دّب  فقد  منها،  اأردتها  اّلتي  النتائج 

اإلى بالدي. وفكرت طوياًل،  بها  العودة  في  تقبر معي، ورغبة  اأن  النتائج  تلك  خ�سية على 

�سحر  ولكن  الليلة،  تلك  في  النوم  اأ�ستطيع  لن  اأّنني  وظننُت  اأعلم«.  »اهلل  لنف�سي:  قلت   
ّ
ثم

 النوم.
ّ
ال�سحراء بداأ يفعل فعله في نف�سي، فثقلت اأجفاني وغلب علي

الثالثاء 15 مايو:

ف الطريق، فوقع نظرنا 
ّ
اإ�ستيقظنا عند ال�ساعة الرابعة فرافقُت محّمداً وهري وانطلقنا نتعر

�ساعة  بنا  بوا�سطة منظاري، ولم تم�ص  الحمراء وتاأكدت ذلك  اإردي  بغتًة على منظر تالل 

حّتى �سرنا �سوبها. وتناق�سنا، قبل البدء في ال�سير، في ما اإذا كان الأن�سب اأن نن�سب الخيم 

فوق التالل الم�سرفة على الوادي الّذي توجد فيه البئر، اأو ننحدر اإلى ذلك الوادي فنقيم فيه. 

رنا اأن نحط الرحال فوق اأر�سه، 
ّ
وكان النحدار اإلى الوادي متعبًا للجمال، ومع ذلك فقد قر

فاإّن ذلك على الأقل يبقينا بالقرب من موارد الماء، اإذا هاجمنا قّطاع الطرق. 

قّمة �سخرة عالية،  الحمراء حّتى و�سلنا  ال�سخور  بين  واأخذنا نم�سي في دروب وعرة 

ع�سرة  طوله  يبلغ  �سيق  واد  وهو  اأقدامنا،  تحت  ممتداً  البديع  اإردي  وادي  لعيوننا  فبدا 

الوادي  ذلك  وكان  الأحمر.  الحجر  من  �سخور  وتكتنفه  متر،  مائة  وعر�سه  كيلومترات 

اأ�سجاره وح�سائ�سه الخ�سراء تبعث ال�سرور  مثاًل وا�سحًا للواحة الواقعة في ال�سحراء، فاإّن 

والطماأنينة، بعد قطع تلك ال�سحراء العارية ذات ال�سخور الوعرة التي قا�سينا فيها الأخطار، 

منذ اأن تركنا العوينات. 

�سديدو  والعبيد  الأر�ص.  على  ف 
ّ
للتعر وهري  محّمد  �سبقنا  البئر  اإلى  نتقّدم  كّنا  وبينما 
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الحترا�ص، فاإذا و�سلوا الى بئر ما، ل يهرعون اإليها دفعة واحدة، بل ير�سلون رجاًل اأو رجلين 

للتحقق من وجود اأحد بالقرب منها، والتاأكد ما اإذا كان �سديقًا اأو عدواً. ولذلك لم يكن 

تقّدم الدليلين لتعيين الطريق التي يجب اّتباعها فح�سب، ولكّنه فوق ذلك للتحّقق مما اإذا كّنا 

في حاجة اإلى التاأهب للدفاع عن اأنف�سنا، عند اقترابنا من البئر. وانحدرنا بعد جهد �سديد 

اأق�سى  في  البئر  وتقع  ال�سمالي.  جانبه  في  الخيم  ن�سبنا   
ّ
ثم الوادي،  اإلى  الوعرة  الطرق  في 

الجنوب، ول طريق �سهلة اإليها من روؤو�ص التالل اإل التي اّتخذناها. وتناولنا طعامًا �سهيًا من 

الأرز والخبز الطازج، و�سعرنا بطرب �سديد كاأّننا في حفلة زفاف. 

وتبّددت الأفكار ال�سوداء التي تمّلكتني الليلة الفائتة كاأنها كابو�ص �سديد، واإن لم تخل 

من حقائق كثيرة، فاإّن الحّد الفا�سل في ال�سحراء بين النجاة والهالك كثيراً ما يكون رفيعًا 

بالإبل  الرجال  وا�ستمتاع، ذهب  بطء  في  ال�ساي  من  اأكواب  ثالثة  احت�سينا  اأن  وبعد  جداً. 

رت 
ّ
اإلى البئر ي�سقونها وياأتون بالماء للقافلة. وعادوا بالماء فحلقت ذقني وا�ستحممت وغي

ة اأخرى. 
ّ
مالب�سي، فاطماأن بالي وهداأ خاطري، وابت�سمت لي الحياة مر

التيودوليت، وقمت  الوادي م�سطحبًا  ت�سّلقت حائط  الظهر  الخام�سة بعد  ال�ساعة  وفي 

 اأبي ح�سن واأرامي لإ�سطياد 
ّ
د الزروالي مع ال�سنو�سي

ّ
بتدوين بع�ص المالحظات. وذهب ال�سي

الوّدان، وهو غنم الجبال، ولكّنهم عادوا غير موّفقين في �سيدهم. وقد �ساألت اأرامي عّما اإذا 

نوا الرماية فاأجابني: »اأبداً واهلل، لقد اأحكمنا الرماية، ولكن اهلل راأف بالوّدان«. لم يح�سِ

الغناء،  مردّدي  طربين  ورجاًل  م�ستريحة  جماًل   
ّ
ت�سم قافلة  على  �سدوله  الّليل  واأرخى 

ف�سعرت اأّن الأحالم الجميلة �ستراودني في هذه الّليلة.
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الف�سل الثامن ع�رش

دخول ال�سودان

ا�ستيقظُت باكراً لفتح �سندوق الأفالم )ال�سرائط( وو�سع اأفالم جديدة في اآلت الت�سوير، 

ووادي  وحمد.  محّمد  مع  البئر  زيارة  اأردُت  ال�سابعة،  ال�ساعة  وفي  بارداً.  زال  ما  والجّو 

ج 
ّ
ق بين التالل، متعر

ّ
، وهو منخف�ص طويل �سي

)1(
اإردي من النوع الّذي ي�سّمونه )كركور(

كالثعبان. ويمتّد �سوب الجنوب على مدى �سبعة اأو ثمانية كيلومترات، وينتهي عند طريق 

م�سدود توجد فيها البئر في جوف مظّلل تحت ال�سخور. والعين على �سكل ن�سف دائرة 

اأنها، فوق ما  العوينات، واأغلب الظن  اأمتار، وهي كعيون   6 12 متراً وعر�سها  يبلغ طولها 

اإليها �سخرية ل تخلو من الخطر، فقد  تتلقاه من مياه الأمطار، يمّدها نبع خفي. والطريق 

تعثر بها اأحد الجمال التي اأر�سلناها في الليلة ال�سالفة، فناله �سرر كبير. 

محرقة.  �سم�ص  تحت  وعدنا  ال�ساي،  و�سربنا  فا�سترحنا  العين  اإلى  ال�سخور  وت�سّلقنا 

والوادي بديع بجدرانه القائمة من الحجر الأحمر والح�سائ�ص الخ�سراء والأ�سجار المنت�سرة 

في �سفحه. وقال لي محّمد اإّنه الوادي الأكثر وعورة بين اأودية هذه الجهات. فدخوله �ساّق، 

ولذلك كان الدفاع عنه �سهاًل. وعند الع�سر ت�سّلقت حائط الوادي لأرقب الغروب الجميل، 

واأرى لعب الأ�سواء على الرمل الأحمر وال�سخور الورديّة اللون. 

وق�ّص الرجال �سعورهم، واأ�سلحوا لحاهم، واغت�سلوا، ورتقوا ثيابهم التي كادت تتهراأ. 

وكانت المراعي كافية لجمالنا، فراأينا من الحكمة اأن ن�ستريح ذلك اليوم، ون�ستعد للرحيل. 

في  التالل  اجتياز  لأّن  الليل،  في  ي�ستح�سن  بعد ذلك ل  ال�سفر  اأّن  واأخبرني محّمد وهري 

الظالم غير ماأمون. واأثنى البدو على كالم محّمد، لما راأوه بالأم�ص من قيادته الجمال من 

قمة ال�سخور العالية اإلى الوادي. 

)1(  الُكرُكور والمرمورة )ب�سم الكافين(:  الوادي العميق القعر )المترجم(
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على  النار  واأطفاأنا  مّنا،  اأحد  اقترب  اأحداً  اأن  فظننا  الم�ساء  في  النباح  من  الكلب  واأكثر 

عجل وجمعنا الجمال، واأعددنا البنادق ون�سبنا الع�س�ص حول الخيام، ولكن اإنذار الكلب 

كان كاذبًا. وقد يبدو اتخاذ مثل هذه ال�ستعدادات عند القتراب من بئر – �سخيفًا بعد زوال 

الخطر، اإل اأن القافلة التي ل تّتخذ مثل هذه التدابير في اأر�ص مجهولة تكون قافلة مغفلة، 

فاإّن مهاجمة البدو المعادين او الل�سو�ص اأمر في حكم المحتمل. 

الخمي�س 17 مايو: 

من  خروجنا  وكان  ال�ساد�سة،  ال�ساعة  منت�سف  في  و�سرنا  الرابعة  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

ي�سبه �سرر كبير،  الجمال ولم  اأحد  �سقط  فقد  اإليه،  نزولنا  يقّل �سعوبة عن  ل  اأمراً  الوادي 

لح�سن الحّظ. وقد ادرت ب�سري اإلى الوادي عند و�سولنا اإلى نهايته، فتحقّقت من الفرق 

ال�سهل  م�ستوى  على  اأر�سها  تكون  التي  والعوينات،  اأرِكنو  واأودية  الجبال  هذه  اأودية  بين 

الخارجي، بحيث ي�سهل على الم�سافر ان يدخل الوادي من م�سيق ي�سبه ممراً. ولكّن اودية 

بالهبوط  اإل  ينزلها  اأن  الم�سافر  ي�ستطيع  ول  الأر�ص،  م�ستوى  عن  منخف�سة  الجهات  هذه 

ج في طرق �سخرية. 
ّ
المتعر

 �سرنا �سوب الجنوب ال�سرقي. وكّنا في جهة 
ّ
وق�سينا �ساعة في الخروج من الوادي، ثم

ة تكثر فيها ال�سخور ال�سوداء والحمراء، فتبينت لنا ا�ستحالة ال�سير في هذه الأر�ص في 
ّ
جبلي

قًا مخترقين طريقًا �سحيقًا، فوقع جمالن 
ّ
الظالم. وفي منت�سف ال�ساعة العا�سرة نزلنا واديًا �سي

اندلق  كفانا  اهلل  عبد  اأن  اإل  الماء،  يحمل  اأحدهما  وكان  الأر�ص،  على  باأحمالهما  ورميا 

القرب من خالل ذهنه المتوقد، فاأخرج �سكينه ب�سرعة وقطع حزام قتب الجمل. و�سقطت 

�سدادة احد الفناطي�ص ف�سال مقدار ثالثة اأرباع من مائه، ولكّن البئر التالية كانت على م�سير 

ثالثة اأيّام لح�سن الحّظ، وكان لدينا من الماء ما يكفينا لأكثر من ذلك. ولرّبما كانت هذه 

الحادثة كارثة عظيمة، لو كانت الم�سافات بين الآبار اأبعد من ذلك. 

اأمرين  اأن  لول  وخيمة،  نتائج  اإلى  يوؤدي  كاد  فجائي  حادث  ال�سباح  هذا  لنا  وحدث 

جماًل  راكبًا  م�سر،  من  رافقني  الذي  الطاهي  وهو  احمد،  كان  فقد  فيهما.  الحّظ  �ساعدنا 

من غير ر�سن، وقد �ساأل حامداً جّمال اأبي حليقة اأن يح�سر له ر�سنًا، فاأبطاأ هذا معتمداً على 

معرفته بالجمال، ومعتقداً اأّن الجمال كانت خائرة القوى، واأنها كانت بحاجة �سديدة اإلى 
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تحت  ماّراً  نحوها  فاأ�سرع  الح�سائ�ص  بع�ص  راأى  اأحمد  جمل  اأن  اإل  �سائرة،  وهي  الرعي 

�سجرة كثيرة الأ�سواك. ولم ي�سع اأحمد تفادي هذه الأ�سواك الحاّدة فتعر�ص لخدو�ص كثيرة 

اآلمه وخزها، ف�سّب جام غ�سبه على الجمل فلعنه ولعن �ساحب الجمال، فرد عليه حامد 

فوراً بالمثل، وطلب منه عدم لعن �ساحب الجمال ال�سريف. وكنت قريبًا منهما، فلم ي�سعني 

ده اأبي حليقة. 
ّ
اإل الإعجاب بالجّمال ووفائه ل�سي

 تقّدم غا�سبًا اإلى حامد والدم ي�سيل من وجهه، 
ّ
ونزل اأحمد ب�سرعة البرق عن جمله، ثم

اخيهم  جانب  اإلى  فان�سموا  الأوجلي،  و�سعد  الآخر  وحامد  ح�سن  اأبو  ال�سنو�سي  واندفع 

التي  الم�ساجرات  اأولى  اإلى جانب احمد يع�سده. ولم تكن هذه  البدوي، ووقف عبد اهلل 

ن قبل كل �سيء مو�سع البنادق لأطمئن 
ّ
راأيتها بين رجال ال�سحراء، فدفعتني خبرتي اإلى اأن اأتبي

على وجودها بعيدة عن اأيدي الرجال. وقد ا�ستراح بالي عندما راأيتها في مو�سعها مربوطة 

فقد  بها. ومع ذلك  يت�ساربون  الع�سي  اإل  الرجال  اأيدي  في  الجمال، ولم يكن  اإلى ظهور 

كانت الحاجة ما�ّسة اإلى التدخل ال�سريع قبل اأن يتفاقم الم�سكل، فحثثت جوادي بين الرجال 

ووقفت بين فريقي المتخا�سمين، واأمرت عبد اهلل واأحمد اأن يتراجعا. وكانت �ساعة ع�سيبة 

اأح�س�ست بخطرها، واأنا اأقف بين رجالي ورجال القافلة، والتفت اإلى ال�سنو�سي اأبي ح�سن 

وحامد، فلحظت اّنهما ي�سّوبان نظراتهما اإلى مو�سع البنادق. 

كانت كلمة ت�سجيع واحدة مّني تكفي ليهلك رجالي، لأّن البدو كانوا اأكثر منا عدداً. 

البدو، واإن كانا مخطئين. فالتفت  اأمام   
ّ
اإذلل رجلي ومن الوجهة الأخرى لم يكن منا�سبًا 

األ  ال�سبيانية،  الأفعال  بهذه  تعنون  »ماذا  جانب:  اأي  اإلى  ز 
ّ
متحي غير  وقلت  الفريقين  اإلى 

فقاطعه  اأهانني«،  »اإّنه  وقال:  الكالم  حامد  فبداأ  رجال؟«  واأنتم  العمل  هذا  من  تخجلون 

اأحمد قائاًل: »اإّنه البادئ بالتحدي«. فاأجبتهما بحّدة: »ل يعنيني من القاذف ومن المهان، 

فاأنتم جميعكم رجالي، ومن العار اأن تتخّلقوا باأخالق الأطفال«. 

وقلت  ح�سن،  اأبي  ال�سنو�سي  اإلى   
ّ
ثم اهلل  عبد  اإلى  والتفت  الزروالي،  د 

ّ
ال�سي تقّدم  وهنا 

اأن  من  بدًل  المزرية،  الم�ساجرة  هذه  اإلى  اأتن�سمان  العاقالن  ال�سيخان  ايّها  »وانتما  ب�سّدة: 

لقافلتي  اخترت  لأّني  ذنبي  الذنب  يكون  فقد  وبعُد  المتخا�سمين؟  بين  التوفيق  اإلى  ت�سعيا 

اأطفاًل، بدًل من الرجال«. 
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وكانت ثورة الفريقين قد اأخذت في الهدوء، وتراجعت تلك النظرات الحاّدة اّلتي كانت 

 )واأح�سبه كان يتوّقع عك�ص ذلك(، 
ّ
زي لرجلي

ّ
متحفزة للهجوم. وراأى الزروالي عدم تحي

 حامداً 
َ

يلقي اأن  فرج  العبد  اأمر  فقد  منه،  اأتوقعه  اكن  لم  ما  وفعل   ،
ّ
علي ياأخذه  ما  يجد  فلم 

األقى فرج حامداً على الأر�ص وو�سع  اأر�سًا لأ�سربه ب�سوطي، فلم تم�ص لحظة عين حّتى 

ب�سرعة  فترّجلت  الأمر،  في  اأتدخل  اأن  قبل  �سوطين  الزروالي  د 
ّ
ال�سي ف�سربه  فوقه،  ركبته 

واأم�سكت �ساعد الزروالي، قائاًل له:  »اإّن الأمر ل يحتاج اإلى اإنزال عقابك فنحن ل ندري 

 التفُت اإلى الرجال 
ّ
من هو المذنب، و�ساأتاأّكد من الأمر واأعاقب بنف�سي من تظهر اإدانته«. ثم

واأمرتهم اأن يتبعوا الجمال، واأ�سرُت بع�ساي اإلى محّمد وهري اللذين �سعيا الى عدم التدّخل 

في هذه الم�ساحنة، واأمرتهما ان يهديانا ال�سبيل. 

وانتهى كّل �سيء و�سرت وحيداً، محاوًل اأن اأعرب للجميع عن عدم ر�ساي لما حدث. 

 �ساألني، وفي �سوته رّنة اأ�سف: »اأظّن اأن غ�سب البيك مما 
ّ
د الزروالي ثم

ّ
واقترب مّني ال�سي

على  ي�سيق  �سيئًا  اأن  اأ�سعر  واأنا  ال�سباح  هذا  ا�ستيقظت  منذ  اأّنني  اهلل  ويعلم  هداأ،  قد  حدث 

بادلتني  نف�سك عندما  الإح�سا�ص في  راأيت ذلك  ئ، وقد 
ّ
�سي اأمر  فتوقعت حدوث  اأنفا�سي، 

ة ال�سباح.
ّ
تحي

اأن  بعد  الأ�سقياء  الأطفال  به  ي�سعر  بما  الفريقان  �سعر  حّتى  طويل  زمن  يم�ص  ولم 

 ليتاأكدوا اإن كنُت لم اأزل غا�سبًا، 
ّ
يت�ساجروا. ولحظُت اأّن الرجال يختل�سون النظرات اإلي

النتيجة  تلك  ال�سحراء  اجتاز  من  على  يخفى  ول  الغداء.  �ساعة  حّتى  عاب�سًا  بقيت  ولكنني 

ال�سيئة التي ت�سببها مثل هذه الحوادث، فاإّن لفظًا قا�سيًا يدل بطريقة اأو باأخرى على اإهانٍة ما، 

اأيدي  اأّنها، لو كانت في  البنادق في متناول الأيدي. واأعتقد  النار، لو كانت  لتبادل  يكفي 

الرجال وكنت على بعد قليل منهم كما هي الحال في اأغلب الأحيان، ل�سالت الدماء وخرج 

الأمر من يدي، وق�سى البدو على اأحمد وعبد اهلل. وفي هذه الحال اأ�ساأل نف�سي: كيف كان 

 مهما كّلفني ذلك من ثمن؟ 
ّ
يمكن اأن اأت�سرف اأنا الم�سري؟ األ اأثاأر لنف�سي من قتلة مواطني

ولكّني حمدت اهلل على اأّن البنادق كانت مربوطة اإلى ظهور الإبل، واإّنني كنت على مقربة 

من المتقاتلين. 

، فقال: »اإّننا نقترب من نهاية الرحلة، والرجال 
ّ
د الزروالي يهّون الأمر علي

ّ
وراح ال�سي
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الخطرة حّتى  الحادثة  تنتهي هذه  تكد  ولم  ال�سجار«.  اإلى  الون 
ّ
مي المواقف  في هذه  عادة 

اليانعة.  الأ�سجار  بع�ص  ظّل  في  الوادي  في  الرحال  فحططنا  ال�سم�ص،  حرارة  ا�ستّدت 

ورعت الجمال، بينما كّنا ناأكل ون�ستريح. وجاءني بعد الظهر، قبل البدء في ال�سير، محّمد 

مهاجمته  على  حامد  اأ�سامح  اأن  ي�ساألونني  الجّمال  وحامد  وبوكارة  ح�سن  اأبو   
ّ
وال�سنو�سي

راأ�سه، وبادله  ل 
ّ
اأحمد وقب اإلى  فتقّدم  الفور،  على  بغ�سبه. و�سامحت حامداً  اأحمد مدفوعًا 

اأحمد بالمثل. وانتهت تلك الم�ساجرة، كما تنتهي م�ساجرات البدو على اأ�سفى ما يكون. 

 ن�سبنا الخيم عند مدخله في 
ّ
وانحدرنا اإلى الوادي الكبير في غ�سون ثالث �ساعات، ثم

ال�ساعة ال�سابعة والربع. وراأينا اأمامنا، قبل حّط الرحال، جبال اأجاة البعيدة حيث توجد البئر 

ل لنا في الوادي اأّن 
ّ
التالية. وكانت الأر�ص اأمامنا منب�سطة فبعثت الراحة في نفو�سنا. فقد خي

حوائجنا قد تحّطمت، على اأثر تلك المنحدرات ال�سحيقة العديدة. وكانت المنحدرات في 

بع�ص الأماكن وعرة الى درجة ا�سطررنا معها اإلى رفع الأثقال عن ظهور الإبل خوفًا عليها 

يرتفع  التي  المنحدرة  ال�سخور  فوق  بالحوائج  ينزلوا  اأن  الرجال  على  وكان  التحطم.  من 

بع�سها عن بع�ص، في كثير من الموا�سع، نحو ثالثة اأقدام.

د 
ّ
ال�سي وجاءني  التالي.  اليوم  في  الفطر  عيد  وكان  الخيام،  نن�سب  ونحن  القمر  وطلع 

كّل  فر�سيت  الإ�سالمية،  للتقاليد  وفقًا  بالعيد  الحتفال  في  الرجال  رغبة  يبلغني  الزروالي 

الماء كافيًا، وكانت مراعي  مّنا، وكان زادنا من  اأجاة كانت على مراأى  الر�سا، لأّن جبال 

الوادي كثيرة الح�سائ�ص المغّذية للجمال. 

النظيفة  الثياب  فلب�سنا  مايو،   18 الجمعة  يوم  وكان  باكراً،  اإ�ستيقظنا  التالي  اليوم  وفي 

اأّنهم  رجالي  نظرات  في  ًا 
ّ
جلي وكان  العيد.  �سالة  اأّدينا   

ّ
ثم التهانئ،  وتبادلنا  بالعيد  احتفاًل 

من  قطعًا  واأخرجت  النائية،  الأوطان  في  البعيدين  والإخوان  الأهل  في  يفّكرون  كانوا 

النقود من ن�سيب  الرجال. وكانت  مالية م�سرية فوّزعتها على  المجيدية واأوراقًا  الريالت 

النا�ص  فيها  يتعامل  اأر�سًا  ن�سل  اأن  قبل  �سيتركوننا،  لأّنهم  واأرامي  وح�سن  وهري  محّمد 

ة الرجال الأوراق المالية، لأن في ا�ستطاعتهم �سرفها 
ّ
بالأوراق المالية الم�سرية. واأخذ بقي

في الفا�سر. واأعطيت الزروالي ع�سرين طلقة من طلقات الم�سّد�ص وزجاجة عطر، ووزعت 

زجاجات اأخرى على الرجال. واأعطيت بوكارة غليونًا وتبغًا، فاأظهر لي عجزه عن ال�سكر 
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اأعطاني  اأرتديها وقد  التي  اإل جملي والمالب�ص  لي  به عليه، وقال: »لي�ص  لت  تف�سّ ما  على 

البيك قيمة جملي تبغًا«.

عليه  هم  ما  ني 
ّ
ف�سر بالهدايا،  فرحين  الرجال  وكان  ال�سباح.  في  مرحة  القافلة  وكانت 

من ر�سا. ونمنا بعد الفطور، ولكّننا ا�ستيقظنا ب�سرعة ب�سبب فتك النمل الأبي�ص باأج�سامنا. 

ذلك  بعد  ال�سريرة  اإلى  الوادي  من  وخرجنا  ربعًا،  اإل  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  ال�سير  وبداأنا 

بن�سف �ساعة. وكانت تمتّد اأمامنا �سل�سلة تالل �سرقًا وغربًا، وكان في و�سطها جبل اأ�سلنجاة، 

اإليها  الو�سول  بئر ي�سعب  الّذي كّنا نق�سده. واأخبرنا هري بوجود  اأجاة  وعن يمينها جبل 

ز بوجود اأ�سجار على الجانب 
ّ
في جبل اأ�سلنجاة. وكان الوادي اّلذي ن�سبنا فيه الخيام يتمي

 و�سلنا منطقة 
ّ
 ف�سرنا ببطء مّدة �سّت �ساعات، ثم

ّ
الأيمن من مدخله. وكان يومًا �سديد الحر

مليئة باأكوام الرمل، فتوقّفنا عن ال�سير لياًل. 

ال�سبت 19 مايو:  

ت 
ّ
الثامنة م�ساء. وهب اإ�ستيقظنا عند ال�ساعة الخام�سة والربع �سباحًا و�سرنا حتى ال�ساعة 

الم�ساء. وكان �سيرنا  ال�سرقي، وهداأت عند  ال�سمال  التالل المجاورة رياح �ساخنة من  من 

اأكثر  الأر�ص  وانب�سطت  الجاّفة،  بالح�سائ�ص  التمّوج مغطاة  كثيرة  الرمل  ناعمة  اأر�ص  فوق 

من ذي قبل عند اقترابنا من التالل وكثرت فيها اأكدا�ص الحجارة ال�سوداء ال�سغيرة، وا�ستّدت 

ت رياح �ساخنة، فن�سبنا الخيم في منت�سف ال�ساعة 
ّ
حرارة ال�سم�ص ب�سرعة في ال�سباح وهب

العا�سرة في ظّل اإحدى الأ�سجار، فراحت اأنظارنا ت�سرح في عناقيد ثمرها الأحمر. وعاودنا 

ن�سل جبال  اأن  اآملين   ،
ّ
الحر ا�ستداد  من  الرغم  الرابعة على  ال�ساعة  منت�سف  في  ثانية  ال�سير 

»اأجاة« قبل انت�سار الظالم، وا�سطررنا اإلى �سرب الجمال لإرغامها على الخروج من ظّل 

ال�سجر وال�سير بها في الهجير، ولم يحن منت�سف ال�ساعة الثامنة حّتى كّنا عند �سفح التالل 

والقمر بداأ يطّل.

�سوب  ي�سيران  لرجلين  حديثة  اآثاراً  راأى  فقد  ومحذراً،  منذراً  بغتًة  محّمد  و�ساح 

ي�ستلزم  اأمر  ال�سحراء  في  القافلة  عن  غريب  وجود  لأّن  ذلك،  في  محقًا  وكان  »مردى«. 

ن الأمان منه. و�سرعان ما انتزعت البنادق من اأماكنها ولقمت بالر�سا�ص، 
ّ
اليقظة حّتى يتبي

 
ّ
ترعى. وتقّدم محّمد وهري وال�سنو�سي اّلتي راحت  الجمال  ق من 

ّ
تفر ما  الرجال  وجمع 
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اأبو ح�سن اإلى الوادي يتفح�سون الأمر. وبعد البحث الدقيق عادوا فاأخبرونا اأّنهم لم يجدوا 

عند مدخل  الخيم  فن�سبنا  منه.  لخارج  حديثة  اآثاراً  واإنما وجدوا  الوادي،  اإلى  لداخل  اأثراً 

الليل.  الوادي في الف�سحة بين الأ�سجار والنباتات، حّتى ل تفوتنا روؤية من يقترب مّنا في 

م�سرب  و�سط  في  والقرب  الجمال  وو�سعت  النار،  اأطفاأنا   
ّ
ثم عجلة  على  الع�ساء  وتناولنا 

اإلى فرا�سنا، وتعّذر   ذهبنا 
ّ
الليل ثم اأربعة من حرا�ص  الخيم و�سّفت الحوائج حوله، ووقف 

 وان�سغال البال. 
ّ
علينا النوم ل�سّدة الحر

واإ�ستيقظنا باكراً في �سباح الأحد وتقّدمنا اإلى الوادي محتر�سين، فعثرنا على اآثار حديثة 

م قبلنا في الوادي. و�سبقنا محّمد وهري 
ّ
لرجال وقطعان. وكنا على ثقة اأّن اأحداً كان يخي

 تبادلنا عبارات الأمان، وتقّدم 
ّ
لأّن �سّكان تلك النواحي كانوا من قبيلة الجرعان، فقابلتهم ثم

كّل منا اإلى الآخر بعد اأن األقينا على الأر�ص ما كّنا نحمله من �سيوف وبنادق وخاطبتهم بهذه 

الجملة: »اأق�سم باهلل اأّننا م�سالمون واأّننا ل نريد اإلحاق اأّي �سرر بكم، واأّننا ل نق�سد �سبي 

 اأخذنا في تبادل الأ�سئلة والأجوبة 
ّ
ن�سائكم واأولدكم«. واأجابني اأحدهم بمثل ما قلت، ثم

الق�سيرة، مثل:  »من اأنتم ؟«، »من اأين قدمتم؟«، »اأين تذهبون؟ واأّي غر�ص تق�سدون؟«، 

 �سددنا على الأيدي وحمل كّل مّنا �سالحه ورجع اإلى مو�سعه، وحاولنا اأن ن�ستري منهم 
ّ
ثم

 عادوا بثالث نعاج وقّدموها لنا 
ّ
غنمًا، ولكن رف�سوا اأن يبيعونا �سيئًا. وتركونا بعد قليل، ثم

الأزرق ففرحوا  القما�ص  فاأعطيتهم »عتقية« من  اأثمانها،  يتقا�سوا  ان  مثابة �سيافة من دون 

بها كثيراً.

ي�ستعّدون  الرجال  كان  بينما  للقافلة،  الماء  البئر وتحمل  من  لت�سرب  الجمال  واأر�سلت 

قمُت  الم�ساء  وفي  ال�سور.  بع�ص  بالتقاط  الظهر  بعد  وا�ستغلت  العظيمة.  الوليمة  لتجهيز 

الجرعان من روؤية م�سباحي  اأطفال  التيودوليت. وقد فزع  باآلة  المالحظات  بع�ص  بتدوين 

ًا. 
ّ
 ما لبثوا اأن وجدوه م�سلي

ّ
الكهربائي الّذي اأ�ستعمله في قراءة التيودوليت، ثم

من  يحوي  العالية،  ال�سخور  بين  ق 
ّ
�سي طويل  طريق  وهو  المناظر،  بديع  اأجاة  ووادي 

طريقين:  اإلى  ع 
ّ
يتفر تقريبًا  منت�سفه  وفي  بعيد،  من  فيه  راأينا  مّما  اكثر  والنباتات  الأ�سجار 

يوؤّدي اأحدهما اإلى البئر، والآخر اإلى ال�سحراء الممتدة. وبئر اأجاة م�سابهة لبئر اإردي، ولكّن 

مياهها عكرة ب�سبب الغنم والجمال. والطيور كثيرة في هذا الوادي، تذّكر اأغانيها ال�سجية 
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بمختلف الأ�سوات الجميلة التي تنبعث من اأقفا�ص الطيور في حدائق الحيوانات. 

ا�ستيقظنا، كان الظالم �ساماًل والنجوم �ساطعة في �سماء �سافية. وجاء الجرعان  وعندما 

يوّدعوننا. واأبى اآرامي وح�سن اأن ي�ستمرا في ال�سير معنا اإلى الجنوب اأكثر من ذلك، وتركانا 

من  الوادي  طرق  مفترق  اإلى  انحدرنا  فقد  نحن  اأما  اآرامي.  جمل  على  العوينات  ليق�سدا 

الجهة ال�سرقية، تحمينا جوانبه من حرارة ال�سم�ص. واأب�سرنا ثالثة غزلن في طريقنا فانطلق 

اأحد الرجال محاوًل ا�سطيادها، غير اأّنه ف�سل في ذلك. و�سخر منه اأ�سحابه �سامتين ولكّنه 

 بالأمر 
ّ
 بخيبته فاأق�سم قائاًل: »واهلل لقد اأ�سبتها، وراأيت الدم ي�سيل منها«. ولم اأهتم

ّ
اأبى اأن يقر

ة من اللحم كان قد اأهداها اإلينا الجرعان. 
ّ
كثيراً، لوجود كمي

 على �سقيها وقت طويل، فحططنا 
ّ
 بعد ذلك، واأبت الجمال اأن ت�سير ولم يمر

ّ
وا�ستّد الحر

ال�سخور.  ب�سقوق  ن�ستظل  اأن  الأف�سل  فراأينا  ظّلها  يكفنا  ولم  �سجرة،  ظّل  في  الرحال 

 ُقّلبت ببطء فوق 
ّ
وانطلقت الإبل ترعى واأخذ الرجال في اإعداد الغداء، وذبحت النعاج، ثم

 اللحوم التي ا�ستمتعنا بتناولها. وبينما كان الرجال يعّدون الطعام 
ّ
النار كعادة البدو في �سي

جرح �سعد يده وراأيت دمًا، ف�ساألته كيف اأ�سيب بذلك، فاأجابني بوكارة: »من ر�سا�ص دم 

ة اأخرى. 
ّ
الغزالة التي اأ�سابها حامد«.  و�سحك الرجال ملء اأفواههم مر

وبعد الغداء، اأم�سيُت وقتي في تثبيت ما ظهر على البارومتر والترمومترات ذات الدرجة 

اتي، وجاءني حامد يعدو ليخبرني بوجود قطيع 
ّ
الق�سوى والدرجة ال�سغرى،كما كتبُت يومي

من النعام على مقربة مّنا. فاأخذ كلٌّ بندقيته وقام م�ستعداً لل�سيد. وبعد ذلك بقليل ظهر قطيع 

من ثالثين اأو اأربعين نعامة، وتحّم�ص الرجال فلم ينتظروا حتى يقترب القطيع، واأطلقوا النار 

طلقات  واأر�سلت  م�سرعين  الرجال  وتعّقبها  اآخر،  واد  في  النعام  فاندفع  بعيدة  م�سافة  على 

عديدة، ولكّن الزروالي عاد واأخبرني اأن الرجال لم يتمّكنوا من اإ�سطياد �سيء. 

 اأبو ح�سن، واّدعى كّل منهما 
ّ
وبعد قليل جاء حامد يحمل نعامة �سغيرة وتبعه ال�سنو�سي

اأّنه ا�سطاد النعامة، وطلبا مني اأن اأحكم في الأمر، نظراً لوجود جرحين في ج�سمها يحتمان 

اأن يكون كّل منهما قد اأ�سابها. و�ساألُت راأي من ح�سر ال�سيد من الرجال، فاّتفقوا جميعًا 

اأّن من ا�سطاد النعامة هو حامد، فحكمُت لم�سلحته. وقام الجّمال حامد بعد ذلك بعمل 

طريف �سديد الغرابة. وحامد هذا نحيف، وج�سمه حاّد التقاطيع ل يخاف الحيوانات ول 



185

بالحجارة،  فقذفها  الوادي  من  مقفلة  ناحية  في  بنعامة  عثر  اأن  له  حدث  الثعابين.  يخ�سى 

وعندما لم ينل منها هجم عليها ولّف يده حول عنقها و�سارعها �سراع الأبطال، ولكّنها 

 اأدارت ب�سرها بازدراء 
ّ
رف�سته برجلها القوّية رف�سة �سديدة في خا�سرته وانطلقت هاربًة، ثم

اإلى حامد اّلذي كان واقفًا يلعنها. وبعد ذلك اأ�سلحت ري�سها، وانطلقت فخورة بانت�سارها 

فرحة بنجاحها، تاركًة حامد �ساغطًا بيده على جنبه المر�سو�ص. 

وعاد حامد ف�ساألته: »هل اآذتك النعامة؟«  فاأجابني وقد رفع يده عن جنبه ب�سرعة:  »ل«، 

و�ساألته ثانية:  »ولماذا لم تاأت بها؟«  فقال معتذراً: »راأيُت من واجبي اأن اأطلقها لأّنها كانت 

اأنثى«. 

فاإّن  اأوّد،  ال�سيد كما كنُت  متابعة  اأتمّكن من  لم  اأّنني  المرحلة  له في هذه  اأ�سفُت  ومّما 

ال�سير لياًل بين العوينات واإردي لم ُيبِق لي في ال�سباح اإّل بع�ص الن�ساط لتدوين مالحظاتي 

 .
ّ
العلمية، وانتهاز الفر�ص للنوم �ساعتين اأو ثالثًا قبل ا�ستداد الحر

وبداأ زادنا يتناق�ص فلم ي�سعني اأن اأقيم في اأجاة حيث تكثر الغزلن والنعام والنعاج البريّة. 

وزادتني رغبة في الرحيل قّلة الماء بعد اأن راأيت رداءة ماء البئر من اأثر الحيوانات، ولم يكن 

معي اإل بندقية م�سرّية من طراز »مارتيني« واأخرى من بنادق الفر�سان الإيطالية، اأُهديُتها في 

الفائدة  اأنهما كانتا عديمتي  اإل  النف�ص  الُكفرة، وهاتان واإن كانتا �سالحتين في الدفاع عن 

في ال�سيد من البعيد، ولذلك حرمُت نف�سي لّذة ال�سيد. 

 فلم نبداأ ال�سير اإّل عند ال�ساعة الخام�سة م�ساًء، ف�سرنا في الوادي 
ّ
وكان الجّو �سديد الحر

بديعًا،  منظراً  راأينا  قممها  و�سلنا  وعندما  التالل،  نت�سّلق  اأخذنا   
ّ
ثم �ساعة،  مّدة  الجميل 

الّتي  التالل  �سخور  وحمرة  الوردي  الرمال  بلون  والأدغال  الأ�سجار  ظالل  فيه  امتزجت 

من  تنبعث  عذبًة  اأنغامًا  اأجنحته  على  يحمل  العليل  الم�ساء  ن�سيم  وكان  الوادي.  تكتنف 

فيه  امتزجت  رائع  غروب  الذاكرة  في  وانطباعًا  جماًل  المنظر  هذا  وزاد  اليمام.  اأ�سراب 

 ا�ستلقيُت على قطعة من الرمل الناعم، 
ّ
، فاأوقفُت ح�ساني وترّجلت ثم

ّ
الحمرة بالّلون الذهبي

وق�سيت ن�سف �ساعة اأتاأّمل جمال ذلك المنظر الخاّلب. 

ولّف الكون الظالم وطلع اللبدر، و�سمعت عن بعد بدو القافلة يغّنون فعدت اإلى نف�سي 

فاأ�سبحت  الأر�ص،  مناظر  واختلفت  البقاء.  اإلى  ميل  نف�سي  وفي  بالقافلة،  األحق  وقمت 
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متمّوجة كثيرة ال�سقوق تحيط بها تالل جرداء وبعيدة. 

وكان الرجال كما الجمال ي�سكون من ماء اأجاة العِكر. ولهذا ال�سبب حططنا الرحال 

�سبيلنا  يبعد عن  الرمل  ناعم  واديًا  ونزلنا  الباهت.  القمر  نور  في  ال�سير  مبّكرين، ولخطورة 

نحو مئتي متر، ون�سبنا الخيم. 

فبداأنا  ال�سماء،  في  �ساطعة  تزال  النجوم ل  اأبريل كانت   23 الثالثاء  يوم  اإ�ستيقظنا  وعندما 

بالم�سي واإلى ي�سارنا ي�سّع ال�سروق باأبهى األوانه. وكان �سيرنا بطيئًا لأّن الأر�ص كانت مغّطاة 

بالعو�سج ونثار الحجارة، ولأّن محّمداً وهري لم تطاأ اأقدامهما هذه النواحي منذ ع�سر �سنين، 

فكانا �سديدي الحذر في �سيرهما. وبينما نحن ن�سير التفتُّ اإلى حامد الجّمال، واأنا اأم�سي في 

موؤخرة القافلة كعادتي للتحّقق من اّتجاه الم�سير وتدوين مذّكراتي، ثّم �ساألته: »اأظن اأّن الدليل 

محّمداً يمتطي جمله واإل لما �سرنا بهذا البطء؟« فاأجابني حامد الذكي ـ الحذق ب�سرعة قائاًل: 

دي البيك، فاإّنني اأرى اأثره فوق الأر�ص«. 
ّ
»اإّن ال�سيخ �سائر على قدميه يا �سي

رجال  اأقدام  اآثار  ز 
ّ
مي حامداً  فاإّن  الجّمالين،  وخبرة  الدقيقة،  البدو  مالحظة  واأده�ستني 

ف الى مواطئ جمالها كذلك. 
ّ
القافلة، ول عجب اإذا تعر

اإلى بئر عنيباة، فاإّن ماء اأجاة  واإ�ستيقظنا باكراً في اليوم التالي وبنا �سوق �سديد للو�سول 

كان الأكثر رداءة الذي �سربناه في هذه الرحلة، وقد بانت اآثاره ال�سيئة في الرجال والجمال. 

ولم تم�ص ثالث �ساعات حّتى كّنا على حاّفة الوادي اّلذي تقع فيه البئر ونزلناه، فا�ستدللنا 

على وجود �سّكان فيه من اآثار النا�ص والغنم والحمير. وتقّدمنا محّمد لمقابلة هوؤلء النا�ص 

ماوؤها عذبًا  البئر، وكان  مقربة من  الرحال على   حططنا 
ّ
ثم الأمان معهم،  عبارات  وتبادل 

فتلّذذ به الرجال والدواب. وكان في الوادي م�سرب خيام كبير لرجال قبيلة الِبِديات يحوي 

مئات روؤو�ص الغنم وبع�ص جياد �سيوخهم. 

ال�سيوخ.  راأ�سهم  وعلى  لتحيتنا،  الوادي  �سّكان  جاء  حّتى  قليل  اإقامتنا  على  يم�ِص  ولم 

بعد  اإلينا  واأر�سلوا  راحاتهم.  في  ة 
ّ
الزكي الروائح  قّطرت   

ّ
ثم جميعًا،  اأيديهم  على  و�سددت 

�سمنًا  للتجارة،  ات 
ّ
محب وكّلهّن  ن�ساوؤهم،  علينا  وعر�ص  منهم.  هدايا  الغنم  بع�ص  الظهر 

وجلوداً ن�ستريها فا�ستبدلناها بنقود مجيدية وبقما�ص. وقمُت بتدوين بع�ص المالحظات في 

الم�ساء. 
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�سكوكهم.  وثارت  الكهربائي  والم�سباح  التيودوليت  روؤية  من  البديات  رجال  وفزع 

ة، فاأقفلت 
ّ
 في خيمتي ففاجاأني واأنا اأفتح �سندوق اأجهزتي العلمي

ّ
ودخل اأحد ال�سيوخ علي

في  لحظت  فقد  فعلُته،  بما  �سائبًا  اأكن  لم  اأّنني  قليل  بعد  واأدركُت  م�سرعًا  ال�سندوق 

في  بوجود ذهب  اعتقد  اأّنه  الثعلب  كعيني  المتقاربتين  الم�سفرتين  وعينيه  المكفهر  وجهه 

�سندوقي. 

ي�ستعدا  اأن  اأبا ح�سن وحامد على م�سمع منه   
ّ
ال�سنو�سي اأمرُت  يترك خيمتي  وبينما كان 

الن�ساء والأطفال بعدم القتراب  ه على 
ّ
ينب اأن  لل�سيخ  اإليهما وقلت  الخيم، واأ�سرت  لحرا�سة 

من الخيم في الليل تفاديًا من اأن ل يعرفهم الرجال فيطلقون النار عليهم. وفي الواقع، لقد 

مّنا، وبالفعل  انتهاز غفلة  اأمل في  اأنّنا يقظون واأن ل  اإلى  النحو لالإ�سارة  فُت على هذا 
ّ
ت�سر

اأجدت هذه الإ�سارة نفعًا.
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الف�سل التا�سع ع�رش

اإىل فراوية على قّلة الزاد

بين مخ�سو�سر  والعوا�سج  الأ�سجار  فيه  تنت�سر  الناعم،  بالرمل  مغّطى  عنيباة  وادي  كان 

من  يطلبن  البديات  ن�ساء  اأ�سوات  على  واإ�ستيقظُت  هادئًا،  نومًا  نمت  قد  وكنت  وجاف. 

طبقاقًا.  ي�سّمونها  جاّفة  واأع�ساب  بلبن  اأخذوا  ما  وا�ستبدلوا  خالية.  علبًا  القافلة  رجال 

واأهدونا خم�ص نعجات على �سبيل ال�سيافة، ووزعنا عليهم بع�ص الهدايا. وبداأنا ال�سير عند 

الرياح  هذه  ولكن  ال�سرقي،  الجنوب  من  تهّب  باردة  رياح  ظل  في  والربع  الثالثة  ال�ساعة 

اأ�سّد برودة فا�ستع�سنا ما �ساع من  هداأت واأ�سبح الجّو حاّراً، فخف ال�سير. وكان الم�ساء 

مايو عند   25 الجمعة  يوم  واإ�ستيقظنا  اأكثر.  قار�سًا  البرد  اأ�سبح  الوقت  تاأّخر  الوقت، وكّلما 

وال�سقوق،  التمّوج  كثيرة  الأر�ص  وكانت  وربع.  ب�ساعة  ذلك  بعد  و�سرنا  الرابعة،  ال�ساعة 

فها. 
ّ
ولم يكن هري واثقًا من ال�سبيل ف�سرنا في بطء، لوعورة الطريق وحيرة الدليل في تعر

 اأبو ح�سن 
ّ
وبعد ال�ساعة التا�سعة نزلنا واديًا، ون�سبنا الخيم بعد ذلك ب�سرعة. وكان ال�سنو�سي

العرب  زهو  في كالمه  وبدا  الجرعاني،  الدليل  في  راأيه  عن  لي  فاأعرب  جانبي  اإلى  يم�سي 

فيطيرون  البدو  اأّما  كالجمال،  �سيرهم  في  يترّنحون  الجرعان  هوؤلء  »اإّن  فقال:  باأنف�سهم، 

�سوب اأهدافهم كالطيور«. وكانت ال�سم�ص �سديدة الحرارة عند ا�ستئنافنا ال�سير بعد الظهر، 

ف�سارت الجمال ببطء. وكان غناء الرجال متّقطعًا، وقّدرت اأّن �سير القافلة اأ�سبح بطيئًا، لأّن 

هري كان اأ�سّد حيرة من ذي قبل. وقد تعقبنا اأثر قطيع من الغنم اإلى »باو« ولكّن ذلك الأثر 

لم يكن ظاهراً في الجهات كاّفًة، نظراً لوجود ال�سخور المه�سّمة في الطريق. 

وبعد ال�ساعة الخام�سة بقليل نزلنا واديًا كبيراً، عرفنا بعد ذلك اأنه يطلق عليه ا�سم »كوني 

ن�سل  اأن  وقبل  البديعة.  الأ�سجار  فيه  وتكثر  وغربًا،  �سرقًا  يمتّد  الوادي  ذلك  وكان  مينا«. 

على  وحرابه  �سيفه  األقى  وقد   
ّ
اإلي فتقّدم  الغنم،  بع�ص  ومعه  الجرعان  اأحد  قابلنا  بقليل  اإليه 

ات التي اقت�سرت على جملتين: »كيف 
ّ
الأر�ص وخلع نعليه فتبادلنا ال�سّد على الأيدي والتحي
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حالك؟« و«طيبين«، وهما كّل ما يعرفه من الّلغة العربية. 

وحادثه بعد ذلك محّمد وهري، فعرفا منه اأّن بع�ص الجرعان ن�سبوا الخيم في الوادي 

اآتيًا من فدا الى واداي بغنمه وبقره في  اأمامنا. ولقينا في الوقت نف�سه تاجر غنم  الذي يقع 

طريقه اإلى الفا�سر. وتركنا محّمد وهري وتقّدمنا اإلى اأكواخ الق�ّص التي يتكّون منها م�سرب 

 حططنا الرحال في جانبه الأق�سى.
ّ
خيم الجرعان. وقطعنا الوادي ثم

 طلب مّنا اأن نعود اإلى خيامهم فنم�سي الليلة ون�سير في 
ّ
وجرى خلفنا اأحد الجرعان، ثم

الغد. 

فقّدرت عاطفته وكرمه، ولكّنني راأيت اأّننا عاجزون عن تعّقب اآثار خطواتنا، ولو لم�سافة 

كيلومترين اأو ثالثة كيلومترات، ف�سكرته على دعوته واأخبرته اأّننا على عجلة من اأمرنا.

اأخباراً عن فدا  �ساعة عاد محّمد يحمل  الدليلين، وبعد  ننتظر رجوع  الرحال  وحططنا 

والفا�سر من ذلك التاجر. وان�سغلنا تلك الليلة بفح�ص بع�ص اأمتعتنا واإ�سالح ما ف�سد منها. 

وكانت الحبال قد بداأت تتلف ورّثت اأكيا�ص البدو ال�سوفية. واأ�سعنا وقتًا طوياًل في الطريق 

في اإعادة التحميل ونقل الحوائج من مكان اإلى اآخر، ولكّننا كّنا ناأمل بالو�سول اإلى الفا�سر 

انعكا�ص  فاإّن  لل�سم�ص في حياتي،  اأجمل �سروٍق  26 مايو  اأ�سبوعين. وراأيت في �سباح  بعد 

البعيدة،  التالل  ال�سخور المجاورة، بين حمراء و�سوداء وعلى  ال�ساطع على  ال�سم�ص  �سوء 

 لون ال�سروق وت�سّللت اأ�سّعة ال�سم�ص الذهبية بين ثنايا 
ّ
 احمر

ّ
جعل كّل �سيء وا�سحًا جليًا. ثم

ال�سحب الرقيقة، وغمرت كّل �سيء. وكان انعكا�ص الظالل الم�ستطيلة لل�سخور والعوا�سج 

اقة. وكانت ظالل القافلة المتعبة 
ّ
المتناثرة فوق الأر�ص يجعل من �سفحة الرمال ال�سفراء بر

في �سيرها تر�سم على اديم ال�سحراء اأ�سكاًل غريبة. ولكن �سرعان ما تبع هذه المناظر البديعة 

�سحى �ساكن الن�سيم.

اأطرافها على جمله، وكانت �سيافة  الظهر ومعه �ساة مذبوحة تدلّت  ولحقنا هري عند 

 ن�سبنا 
ّ
الجرعان الّذين مررنا بهم. وتتبعنا اآثار الغنم والجمال وانحدرنا من واٍد اإلى واٍد، ثم

الخيم في واٍد كبير تكثر فيه الأ�سجار الظليلة. وكّنا دائمًا حائرين بين الإقامة في ظّل �سجرة 

ال�سم�ص  تحت  الخيم  ن�سب  وبين  الح�سرات،  و�سائر  الأبي�ص  النمل  لفتك  تحتها  �ص 
ّ
نتعر

تبتعد  ل  الح�سرات  لأّن  العراء،  اأختار  اأن  لُت  ف�سّ الوقت،  مرور  ومع  اأّنني،  غير  المحرقة، 
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عن ظّل الأ�سجار حّتى تخّف حرارة ال�سم�ص قرابة ال�ساعة الخام�سة اأو ال�ساد�سة بعد الظهر. 

وكان الوادي اّلذي نزلناه ي�سّمى وادي »كاب تركو«. 

وا�ستاأنفنا ال�سير عند ال�ساعة الرابعة، وكان يهّب علينا ن�سيم عليل من الجنوب ال�سرقي، 

تخّفف من حّدة حرارة  التي  الغيوم  من  القليل  ال�سماء  في  ال�سير. وكان  م�ّسقة  عّنا  يخّفف 

باأ�سرة من الجرعان موؤلّفة من  الغروب  ال�سم�ص، ف�سارت الجمال �سيراً حثيثًا. ومررنا قبل 

رجِل وامراأة وولد عاري الج�سد. ووجدنا بعد ذلك بئراً يبلغ عمقها �سبعة اأمتار وتحوي ماء 

رت طعمه جذور �سجرة قريبة نفذت اإلى قاع البئر.
ّ
عذبًا، واإن غي

وحططنا الرحال عند ال�ساعة الثامنة في اأر�ص عراء خالية من العوا�سج والحجارة. و�سطا 

علينا عند الواحدة بعد منت�سف الليل �سبع، ولول يقظة الجّمال حامد لنق�ّص على جوادي 

»بركة« لأّنه كان مربوطًا اإلى وتد ل يمكنه الدفاع عن نف�سه. وقد اأطلق حامد النار من بعيد 

القمر  في �سوء  بعيداً  يجري  الّلون  قاتم  �سبحًا  بمنظاري  وراأيت  فاأخطاأه،  ال�سبع  على هذا 

ال�ساطع.

الأحد 27 مايو:

التا�سعة  ال�ساعة  عند  ال�سير  عن  وتوقّفنا  �سباحًا،  والربع  الخام�سة  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

الثامنة  ال�ساعة  الرحال  ربعًا، وحططنا  اإل  الرابعة  ال�ساعة  ال�سير  ا�ستاأنفنا   
ّ
ثم والربع �سباحًا. 

اإل ربعًا م�ساًء، فقطعنا 30 كيلومتراً. وبلغت درجة الحرارة اأق�ساها 38 واأدناها 7 درجات. 

ت عند الظهر رياح �ساخنة من الجنوب ال�سرقي 
ّ
وكان الجّو �سحواً هادئًا في ال�سباح، وهب

دافئًا  الم�ساء  وكان  البي�ساء،  ال�سحب  بع�ص  ال�سماء  في  وكان  الظهر،  بعد  هداأت   
ّ
ثم ومن 

هادئًا. وعند ال�ساعة العا�سرة تراكمت الغيوم واأمطرت ال�سماء رذاذاً، ومررنا باأودية ناعمة 

الأر�ص  متراً. وكانت  20 و80  بين  ارتفاعها  يتراوح  اّلتي  الخرا�سان  فيها تالل  تكثر  الرمل 

الرملية كثيرة الحجارة المتناثرة من الخرا�سان.

ولم يكن هري الدليل عند ح�سن ظّننا به، فقد تنباأ لنا بالو�سول اإلى »باو« في ال�سباح، 

ولكّنه  راآها،  اإذا  المواقع  يعرف  وكان  بعد.  و�سلناها  نكن  ولم  �سدوله  اأرخى  الّليل  ولكّن 

قربة واحدة،  �سوى  معنا  يبق  ولم  الماء  مّنا  ونفد  الأ�سلية.  الجهات  معرفة  في  كان يخطئ 

وكان ماوؤها �ساخنًا جداً. وظللنا ن�سير حّتى ال�ساعة الثامنة اإل ربعًا، ف�سلكنا اأر�سًا �سخرية ل 
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ت�سلم فيها الجمال من الخطر حّتى في �سوء القمر الزاهي. وو�سلنا الى حافة واٍد كبير، قال 

ط في البقية الباقية من 
ّ
هري اإنه وادي »باو« ولكّننا لم ن�سّدقه. وقد عّلمتني التجارب األ اأفر

التالية واأتحّقق من �سالحية مائها لل�سرب، فاأمرت  البئر  اإلى  الّذي نحمله حّتى ن�سل  الماء 

 القربة الأخيرة تلك الليلة، ونمنا بغير ع�ساء لأّن الماء �سرورّي للطهي. وكانت 
ّ

بعدم م�ص

المطر  الغيوم، واأنذرتنا قطرات من  القمر يداعب  ليلة جميلة، تعّزيت فيها بمالحظة �سوء 

باقتراب مو�سم الأمطار في تلك الأقاليم.

واإ�ستيقظنا باكراً، لأّن ال�سعور بالجوع ل يمّكنك من النوم طوياًل. وحثثنا الجمال لل�سير 

الى حدٍّ لم نلجاأ اإليه �سابقًا، فلقد كانت �سديدة التعب وال�سعف. والالفت اأّن عيوب القافلة 

تظهر اإذا كان رجالها وجمالها جياعًا عطا�سًا.

وخفت �سوت الغناء ذلك ال�سباح، فلم يخرق ال�سكون اإل تمتمة الرجال التي ت�ستحث 

ل�سّدة انحداره. وقذفت ثالثة جمال  الجمال على ال�سير، وكان الهبوط اإلى الوادي خطراً 

 اأعادوها اإلى اأماكنها فوق ظهور الإبل.
ّ
باأثقالها، فحملها الرجال اإلى الوادي، ثم

و�سمحت  فوقفت  الأغنام،  من  قلياًل  وعدداً  الق�ّص  من  كوخين  اأو  كوخًا  راأينا   واأخيراً 

واتجه محّمد  فيها.  ما  �سرب  على  ال�سباح  ذلك  األّحوا  الّتي  القربة  ماء  ي�سربوا  اأن  للرجال 

قليل  بعد  لزيارتنا  وجاء  البئر.  قا�سدة  الوادي  اإلى  القافلة  وانحدرت  الأكواخ،  الى  وهري 

يهم ونحن نريد في الحقيقة 
ّ
بع�ص عبيد الجرعان والبديات، فاأطلقنا النار في الهواء كاأّننا نحي

اأن نظهر لهم ا�ستعدادنا لأّي طارئ. ولحظت اأّن هناك اّتفاقًا غريبًا على اأن يكون كّل من 

زارنا من الرجال والن�ساء طاعنين في ال�سّن، فلم يكن بينهم �ساب اأو فتاة، غير اأّنني لم اأده�ص 

الح�سناوات،  العذارى  من  لروؤية جماعات  بقليل  ذلك  بعد  تعّجبت  ولكّنني  لذلك.  كثيراً 

مم�سوقات القدود، بين �سمراء و�سوداء ن�سف عاريات في ثيابهن المهلهلة. وحين تقّدمت 

اإلينا ثالث اأو اأربع عذارى، التفتُّ اإلى حامد و�ساألته: »من اأين اأولئك البنات؟« فنظر بوكارة 

 قال: »اهلل اأكبر، هذه بنات القرية. لقد ظّن القوم اأّننا �سننهب القرية ون�سبي 
ّ
اإليهن معجبًا ثم

عذاراها، فاأبعدوهن ليختبئن حين راأوا القافلة مقبلة. اأّما الآن، وقد راأوا اأّننا م�سالمون فقد 

اأمروا البنات بالعودة«.

في  العادة عندهّن  تي خفرات، كما جرت 
ّ
لتحي يركعن  فكّن  بجواري  العذارى  ت 

ّ
ومر
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ة ذوي المقام الرفيع. وتق�سي الآداب في تلك الجهات، اإذا خاطب اأحد العظماء اأحداً 
ّ
تحي

األ يظّل ال�سامع واقفًا، بل يجل�ص على الأر�ص على ركبتيه، ورددُت عليهّن التحية بالجملة 

عن  قامت  اإذا  منهّن  كّل  وكانت  وبركاته«.  اهلل  ورحمة  ال�سالم  »عليكّن  الماألوفة:  العربية 

الأر�ص، تلّفتت بحياء اإلى من كان معي من البدو المعجبين بهن.

ينا، 
ّ
ون�سبنا الخيم في نهاية الوادي، على مقربة من البئر. وجاءنا �سيخهم بعد �ساعة يحي

فتناق�سنا معه في اأمر الطريق اإلى الفا�سر، والتجاه اّلذي يجب �سلوكه. وهنا راح هري يفّكر 

وامتلكه الحزن لقترابنا من بالده، اإذ كّنا قد قطعنا حدود وادي الفرن�سية. وكان هري قد 

اأبى الخ�سوع للفرن�سيين وهرب منهم، تاركًا اأمالكه واأقاربه وانفرد بالإقامة في العوينات، 

رت معالم الأر�ص فكثرت فيها اأنواع الطيور، وكان فيها الغراب 
ّ
يعي�ص في منفى طوعي. وتغي

والبوم والببغاء واليمام وغير ذلك من الطيور الأخرى الّتي ل اأعرف اأ�سماءها. وفتكت لبوة 

 اأر�سلوا 
ّ
اأثناء الليل بحمارين، فقب�ص بع�ص �سّكان الناحية على �سبل من اأ�سبالها و�سلخوه، ثم

هذه  ون�ساء  والبديات.  الجرعان  قبائل  من  قليل  غير  عدد  باو  وفي  ليبيعوه.  فدا  اإلى  جلده 

القبائل هيف القدود وب�سيطات الملب�ص، ولبا�سهن اإّما قطعة من القما�ص يلتحفن بها ويتزنرن 

ب�سريط من القما�ص يحملن فيه �سكينًا �سغيرة، واإّما يلففَن قطعًة من جلد الماعز حول الجزء 

من  حليًا  ويلب�سن  �سغيرة،  جدائل  �سكل  على  �سعورهّن  حَن 
ّ
وي�سر اأج�سامهن.  من  الأ�سفل 

الخرز  من  عقوداً  ويّتخذن  منها،  �سميكة  باأطواق  �سعورهن  في  ويتحّلين  والعاج،  ة  الف�سّ

والكهرمان. و�سغار البنات ل يلب�سن اإل مئزراً من القما�ص اأو الجلد.

والرجال �سلبو البنية وعارون اإّل مّما ي�ستر عوراتهم. ويحمل كّل منهم حربتين اأو ثالثًا 

الن�ساء  واأعطينا  �سيوخهم.  اإل  البي�ساء  والثياب  الكبيرة  العمائم  يلب�ص  ول  و�سكينًا.  و�سيفًا 

والأطفال معكرونة، ولكّنهم اأبوا اأن ياأكلوها، واّتخذوا من خيوط المعكرونة عقوداً لب�سوها 

معجبين. ولّما راأى ذلك رجال قافلتي ظهر فيهم ميل البدو الغريزي اإلى المتاجرة، ف�سنعوا 

عقوداً عديدة من قطع المعكرونة وا�ستبدلوا بها �سمنًا وجلوداً.

 محمد وهري اأن يفارقانا في هذه الناحية، لأنهما لم يجروؤا على التوّغل جنوبًا 
ّ
وا�سطر

اأكثر من ذلك. ووجدُت �سعوبة في العثور على دليل يقودنا اإلى فوراويه، ولكّنني وجدته 

اأخيراً. واأُهدينا �ساة فتع�ّسينا في هذا اليوم باكراً، عازمين على اأن ن�سرع بال�سير في ال�سباح. 
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 ح�سر عند ال�ساعة الحادية 
ّ
ولم يح�سر الدليل فبداأت اأ�سعر اأّن البديات يرتابون في قافلتنا. ثم

ع�سرة م�ساًء. فاأيقظُت الرجال عند ح�سوره واأمرتهم اأن يحّملوا الجمال، قبل اأن تحين له 

ر راأيه.
ّ
فر�سة فيغي

الأربعاء 30 مايو:

�سباحًا.  التا�سعة  ال�ساعة  منت�سف  عند  ووقفنا  فجراً  الواحدة  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

ال�سابعة والربع  ال�ساعة  الرحال  الرابعة والربع م�ساًء، وحططنا  ال�ساعة  ال�سير عند  وا�ستاأنفنا 

م�ساًء، فقطعنا 40 كيلومتراً. وبلغت درجة الحرارة اأق�ساها 36. والجّو كان �سحواً وجمياًل، 

ها بعد الظهر ف�سار من ال�سمال ال�سرقي، 
ّ
ر مهب

ّ
ت رياح قويّة من الجنوب ال�سرقي، وتغي

ّ
وهب

ر معالم الأر�ص اإل اأّنها كانت اكثر انب�ساطًا، ولم يكن 
ّ
 هداأت عند الم�ساء. ولم تتغي

ّ
ومن ثم

فيها اأودية كبيرة اأو اأ�سجار عظيمة. وقطعنا عند ال�ساعة الثامنة والربع �سباحًا واديًا �سغيراً، 

الظالم  من  جعل  �ساطع  قمر  �سوء  على  �سباحًا  الواحدة  ال�ساعة  و�سرنا  وغربًا.  �سرقًا  يمتّد 

نهاراً، و�سار معنا محّمد وهري بهدف اأن يوهما اأهل باو باأّنهما يرافقاننا اإلى الفا�سر، وخوفًا 

من اأن ي�سطو عليهما اأحد في الطريق.

وبعد �ساعة خرجنا من الوادي، ووقفنا نوّدع الدليلين الّلذين كان في عزمهما اأن يعودا 

اإلى العوينات، لياًل خ�سية اأن يراهما اأحد.

ال�سعوبات  باأّن  ف�سعرت  الوداع،  �ساعة  القافلة حين دنت  وكنت واقفًا على م�سافة من 

نافذتين،  عينين  وذا  القامة  منت�سب  محّمد  وكان  البع�ص.  بع�سنا  من  بتنا 
ّ
قر واجهناها  التي 

وهما  بالأقدار،  والر�سا  الذات  على  الّتكال  وهما  خ�سلتين  على  يدّل  ما  هيئته  في  وكان 

ابت�سامة  ذا  ومتوا�سعًا،  الع�سرة  لطيف  �سيخًا  هري  وكان  ال�سحراء.  �سّكان  زان 
ّ
يمي �سيئان 

فات جّذابة. وكان في حركاته ما يدّل على الوقار والجالل، رغم قدمه الي�سرى 
ّ
رقيقة وت�سر

اً اإذا م�سى. ول اأبالغ اإن قلت اإّنه كان اأميراً بفطرته.
ّ
ها جر

ّ
الموؤلمة اّلتي كان يجر

ولكّنه  فح�سب،  ال�سفر  رفقاء  بين  يحدث  الّذي  الفراق  ذلك  ي�سبه  افتراقنا  يكن  ولم 

ي�ستعين  ذلك  بعد  وتركه  ال�سيء  على  تلميذه  تدريب  من  الأ�ستاذ  انتهاء  معنى  يحوي  كان 

بالتعليمات التي اأعطاه اإيّاها في �سبل الحياة. فقد ن�سينا جميعًا اأّنني كنت رئي�ص القافلة واأّنهما 

 قال، وفي �سوته رّنة تاأّثر �سديد: »اأ�ساأل 
ّ
لم يكونا اإل دليلين. واألقى هري يديه على كتفي ثم
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 اأ�سار اإلى ف�سحة بين 
ّ
اهلل اأن يرعاك ويهبك القّوة. ام�ِص في هذه الطريق، وبارك اهلل فيك«. ثم

 اأنثنيت 
ّ
التالل البعيدة، وتمتمت ب�سع كلمات ب�سوت لم اأ�ستطع ان املك فيه رّنة المتاأّثر، ثم

عنه ولحقُت بالقافلة. والتفُت بعد ذلك فراأيت هذين الرجلين الجليلين، الّلذين يبعثان الأ�سى 

نظراً لما ُفر�ص عليهما من النفي، يختفيان في �سوء القمر.

 حططنا الرحال في منت�سف ال�ساعة التا�سعة، 
ّ
ووقفنا عند الفجر لأداء �سالة ال�سبح، ثم

ال�سير بعد الظهر بقليل، ولكّن الرجال كانوا  اأ�سود. وا�ستاأنفنا  اآثار  النواحي  وكان في تلك 

متعبين لأنهم لم يناموا طوياًل في الليلة الما�سية، فلم ن�سر اإل ثالث �ساعات. وقد هربت مّنا 

ال�ساة الّتي اأهديت اإلينا فتبعها حامد و�سعد في �سوء القمر وهما يقّلدان ثغاء ال�ساة ولكّنهما 

لم يفلحا في العثور عليها.

الخمي�س 31 مايو:

 36 فقطعنا  م�ساًء،  الثامنة  ال�ساعة  ووقفنا  �سباحًا  ربعًا  اإل  الرابعة  ال�ساعة  عند  اإ�ستيقظنا 

كيلومتراً. وبلغت درجة الحرارة اأق�ساها 37 واأدناها 5 درجات. وكان الجّو �سحواً جمياًل 

ت من ال�سمال 
ّ
رت اتجاهها فهب

ّ
 غي

ّ
ت بعد الظهر رياح من الجنوب ال�سرقي، ثم

ّ
هادئًا، وهب

ال�سرقي، وهداأت عند الم�ساء. وكان الليل �ساكنًا والبدر كاماًل، وال�سماء تحوي غيومًا. ووقع 

فاإالدليل نام في الطريق لبع�ص الوقت، و«طاحت راأ�سه« بعد �سيرنا  اليوم.  لنا حادث ذلك 

باكراً يوم الجمعة الأّول من يونيو، ف�سار بنا جنوبًا بدًل من اأن ي�سير اإلى الجنوب ال�سرقي. 

ولم اأتدّخل في الأمر حّتى وقفنا نوؤّدي �سالة ال�سبح عند ال�ساعة الخام�سة، ف�ساألته عّما اإذا 

 بخطئه ب�سراحة. 
ّ
كانت وجهته الأولى اأن ي�سير �سوب الجنوب، فده�ص كثيراً ولكّنه اأقر

ولم نكن قد بعدنا طوياًل لح�سن الحّظ عن الطريق ال�سوي. ومررنا عند منت�سف ال�ساعة 

ال�سابعة بتّل يدعى طميرة، وكان عليه �سجرة جافة ت�سّكل الحدود بين واداي وال�سودان. 

اإّنه  اإلى وادي هور، وهو واٍد ف�سيح كثير الأ�سجار، يقال  وانحدرنا عند ملتقى الحدود 

ال�سودان وا�سمه في واداي وادي حو�ص. واأر�ص الوادي  اإلى  اإلى واداي و�سرقًا  يمتّد غربًا 

�سديدة الخ�سوبة، يق�سد مراعيها في الخريف اهل واداي ودارفور.

وحططنا الرحال عند الظهر في ذلك الوادي، ووجدنا اآثار زرافات. واخترقنا بعد الظهر 

م�ساحة كبيرة من الح�سي�ص الطويل الجاف، وكاأّننا ن�سير في حقل من القمح. وازداد تهلهل 



196

�ص »للح�سكنيت«، وهو �سوك 
ّ
ثياب الرجال والهتراء في اأحذيتهم، وزادت خ�سيتنا من التعر

�سغير �سلب اأعقف ينمو في �سجيرة �سغيرة، ويعّلق بكّل ما يّم�سه في�سعب ا�ستخراجه.

و�سمعت بوكارة ي�سف الزرافة والفيل لحامد فقال: » اإّن للزرافة راأ�ص الجمل وحوافر 

لة رجال 
ّ
اأعجوبة في مخي الفيل، حّتى جعله  البقرة وكفل الجواد«. ولكّنه بالغ في و�سف 

ال�سمال.

و�سرنا باكراً يوم ال�سبت 2 يونيو، حّتى نتمّكن من الو�سول اإلى فوارويه ذلك اليوم. ومررنا 

عند ال�ساعة الخام�سة �سباحًا بعلم يدعى »حجر كمرارا«، على بعد ع�سرة كيلومترات اإلى 

 80 يميننا. وبعد ذلك ب�ساعة مررنا بعلم اآخر يدعى »حجر اردرو«، وهو تّل يبلغ ارتفاعه 

 بداأنا 
ّ
متراً وطوله 200 متر؛ وحجر هو اللفظ ال�سوداني لكلمة غارة، ومعناها تّل �سغير. ثم

اكتظاظًا  واأكثرها  بها  مررنا  اّلتي  الأودية  اأكبر  وكان  فوارويه،  وادي  اإلى  ننحدر  ذلك  بعد 

بال�سّكان الذين هم من الزغاوة والبديات.

وحططنا الرحال عند ال�ساعة التا�سعة بالقرب من خيم بع�ص اأفراد البديات، و�سمعنا بعد 

قليل اأخباراً غير �ساّرة عن ا�ستحالة الح�سول على موؤن فوراويه، وكان ذلك عك�ص ما كّنا 

ننتظره. فاأ�سرعت في البحث عن ر�سول اأحّمله خطابًا اإلى حاكم دارفور في الفا�سر، اأ�ساأله 

من  �سيخ  وزارنا  مهلهلة.  ثياب  في  كانوا  اّلذين  لرجالي  وقما�سًا  اأطعمة  اإلينا  ير�سل  اأن  فيه 

�سيوخ الزغاوة المقيمين بالقرب مّنا، واإنما ر�سي بالمجيء مدفوعًا بحّب ال�ستطالع بعد 

ال�سودانية  للحكومة  وكان خا�سعًا  من رجالي.  الى خوفه  ذلك  �سبب  ويعود  تردد طويل، 

با�سا،  �سافيل  اإلى  مّني  اإن حمل خطابًا  ثالثة جنيهات  عليه  ذلك، وعر�ست  من  فا�ستفدُت 

حاكم دارفور.

وكان الأجر باهظًا، وزدت على ذلك اأن هددته ب�سّدة اإذا ترّدد او رف�ص، واأمرته اأن ي�سير 

في فجر اليوم التالي فتمتم ب�سع كلمات ي�سكو فيها عدم وجود داّبة تحمله، ثم م�سى وعاد 

بعد قليل فاأخبرني انه �سيحمل خطابي اإلى الفا�سر، واأّنه �سي�سافر على ظهر جواد. 

تحلية  اإلى  فا�سطررنا  ا�سابيع  ثالثة  منذ  مّنا  فرغ  قد  كان  ال�سّكر  لأّن  الخبر  هذا  نا 
ّ
و�سر

ال�ساي على قدر ال�ستطاعة بالبلح المطحون. ونفد مّنا الدقيق والأرّز، و�سئمت نفو�سنا ما 

كّنا ناأكله من المعكرونة القليلة الم�سلوقة بالماء الرديء. 
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بها  اأدخل  �ساة  اأ�ستري  ان  وحاولت  الوادي،  اآبار  بع�ص  من  مقربة  على  خيامنا  ونقلت 

�سّكان  من  احد  خيامنا  يقرب  فلم  ينت�سر  اأخذ  الظالم  ولكّن  الرجال،  نفو�ص  على  ال�سرور 

فجاأة  الحياة. وده�ست  الر�سا عن  كّل  را�سين  غير  لليل  وتهياأنا  الجمال،  و�سقينا  الوادي. 

د الزروالي وبوكارة 
ّ
ل�سماع الرجال يغنون طربين كاأّنهم تناولوا طعامًا �سهيًا. فناديت ال�سي

على  تبعث  ل  والحالة  قليل  والغذاء  معدوم  وال�سّكر  الرجال،  غناء  �سبب  عن  و�ساألتهما 

الأمر  اآخر  و�سعرنا  ال�سودان،  دخلنا  فقد  الآن  بالنا  هداأ  »لقد  الزروالي:  فاأجابني  الر�سى، 

بها ؟«   التي قمنا  الرحلة  الحّد من  اإلى هذا  »اأكنتم خائفين  ف�ساألته:   بالأمان والطماأنينة. » 

فقال بوكارة: »اإن جميع اأهلنا في الُكفرة كانوا يقولون اإننا �سائرون اإلى حتفنا ب�سلوك هذه 

فداخلنا  رعايته،  بعين  يلحظكم  اهلل  ولكّن  واقع  بّد  ل  المقّدر  لنا  يقولون  وكانوا  الطريق. 

ال�سّك في ال�سالمة، وخفنا اأن يكون موّدعونا �سادقين«.

اأخذ هذه  الُكفرة على  الزروالي: »لقد راأيت بنف�سك كيف �سّجعك بع�ص رجال  وقال 

الطريق وكيف ن�سحك بتركها الكثيرون. واأكبر ظّني م�سّجعوك اأرادوا بك �سوءاً ورجوا اأن 

د الزروالي وقد قربنا من نهاية الرحلة، فاأخبرني 
ّ
ل يروك اأبد الدهر«. وهكذا �سارحني ال�سي

اأّن بيوت )ال�سدايدة( و)المجلولت(من قبائل الزوّي في الهوارى والُكفرة كرهوا زيارتي 

اأو  القافلة  على  للق�ساء  الو�سائل  اأنجع  فيه  تناولوا  اجتماعًا  وعقدوا  �سديدة،  كراهية  الثانية 

منعها من العودة. وهنا و�سحت لي مروءة الرجال اّلذين ر�سوا بم�ساحبتي في تلك الطريق 

المخيفة المجهولة من دون تذّمر او ممانعة، فداخلني الزهو بهم جميعًا.

واأيقظني حامد عند ال�ساعة الثانية �سباحًا، وفي هذه الليلة كان يقوم حامد بدور الحار�ص، 

 اأخبرني اأّن الر�سول و�سل واأنه م�ستعّد لحمل ر�سالتي اإلى الفا�سر. وكان تحت و�سادتي 
ّ
ثم

الفا�سر،  طريق  في  محّطة  وهي  »كتم«،  حاكم  اإلى  والآخر  با�سا  ل�سافيل  اأحدهما  خطابان 

ني مجيء الر�سول في 
ّ
اأ�ساأله فيه اأن يتحّقق من و�سول خطابي اإلى الحاكم في الفا�سر. و�سر

 جميع رجال 
ّ
ت�سر طلبتها  التي  والمالب�ص  الموؤن  �سرعة و�سول  فاإّن  المبكرة،  ال�ساعة  هذه 

القافلة. ووعدت الر�سول بزيادة ب�سعة ريالت على اأجره، اإذا اأمكنه اأن يو�سل الخطاب اإلى 

 وقفت اأنظر اإليه وهو ينطلق في �سوء 
ّ
الفا�سر في غ�سون اأربعة اأيّام، وتمّنيت له ال�سالمة. ثم

القمر على جواد هزيل ولكن قوّي الع�سالت.
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الف�سل الع�رشون

نهاية الرحلة

غلبني النعا�ص في ليلتي الأولى بفوراويه، و�سعرُت بتاأثر لم اأ�سعر به منذ اأن وّدعت ال�سابط 

باثر في ال�سّلوم عند ابتداء الرحلة. واأح�س�ست اأنّني الآن على اّت�سال بالدنيا الخارجية واأّن 

ر وجهة �سفري. لقد 
ّ
رحلتي انتهت، واأنه لم يزل اأمامي �سهر اأو اأكثر حّتى اأترك قافلتي واأغي

اأ�سبحت واحتا اأرِكنو والعوينات معروفتين بعد اأن كان يجهل موقعهما الجميع. واأ�سبح في 

الإمكان، اإن �سّحت مالحظاتي وكنت اآمل ذلك، اأن ُتر�سم خريطة دقيقة لجهات �سحراء 

ليبيا الواقعة بين جالو وفوراويه.

واأم�سينا ثالثة اأيّام في فوراويه التي اعتدنا فيها الجّو الرطب، وحاولنا اأن نجد ما يمكن 

يوم. وكان معظم  ينت�سر فوق روؤو�سنا والمطر يهطل كّل  القاتم  ال�سحاب  ناأكله. وكان  اأن 

رجالي قد تناولوا ق�سمًا ل باأ�ص من لحم ال�ساأن، ولكّن عدم وجود ال�سّكر الالزم لل�ساي، 

وحرماننا من الأطعمة الأخرى قلل من ا�ستمتاعنا بذلك النعيم. وانحدرنا اإلى الجنوب بعد 

بقطعان  فمررنا  الوادي  من  ف�سيئًا  �سيئًا  نخرج  ورحنا  يونيو،  �سهر  من  ال�ساد�ص  اليوم  ظهر 

ل  القدود  هيف  وفتيات  �سبيان  يتبعها  مراعيها،  من  العائدة  والما�سية  الأغنام  من  كثيرة 

يلب�سون اإل ما ي�ستر عورتهم من قما�ص وعقود من الخرز.

طريق  في  ن�سير  كّنا  فقد  اخترقناها،  الّتي  ال�سحراء  عن  مختلفة  الأ�سقاع  هذه  وكانت 

الق�ّص، ون�ساء يحملن الحطب،  اأكواخ  اآخر بقرى �سغيرة من  اإلى   من وقت 
ّ
ماأهولة، ونمر

من  اقترابنا  عند  القافلة  رجال  من  وطلبت  والحياة.  ال�سكن  دلئل  من  ذلك  غير  ونرى 

اإحدى هذه القرى اأن يتقّدموني، واأ�سرت لهم اإلى المكان اّلذي تن�سب فيه الخيم، وتبعتهم 

نة، فاأردت 
ّ
بجوادي. واإّنما فعلت ذلك لأّن هذه الجهات كانت تتمّتع بميزات جغرافية معي

اأن اأدّون بع�ص المالحظات، و�سمعت عند اقترابي من الخيم اأ�سواتًا عالية، وكانت خليطًا 

من الغناء والعويل. 
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فانطلقُت  القرية،  و�سّكان  القافلة  رجال  بين  قام  نزاعًا  اأّن  ببالي  خطر  ما  اأّول  وكان 

بجوادي لأ�ستطلع الخبر. ولكّنني لم اأكد اأقترب من الخيم حّتى �سمعت دوّي الطبل وغناء 

الن�ساء، وكان وقت الغ�سق فلم اأتمّكن من تو�ّسم وجوه الجمهور اّلذي كان يتقّدم نحوي. 

 اأحد رجالي، واأخبرني اأّنهم لقوا الإ�ستقبال الأكثر حفاوًة 
ّ
ولم يم�ص زمن قليل حّتى هرع اإلي

وا اأن يخرجوا لي�ستقبلوا �سيخ القافلة. ولم يكد يخبرني 
ّ
من رجال القرية ون�سائها الّذين اأ�سر

بذلك حّتى اأحاطت بجوادي مجموعة من العذارى يغّنين ويرق�سن، وبدوره راح جوادي 

يقفز فرحًا، كما يليق بالجواد البدوي. وزغردت الن�ساء، فطلب مّني البدو اأن اأفرغ البارود. 

 درت وانطلقت به عائداً 
ّ
واأف�سح الجمهور الطريق لجوادي فابتعدت به م�سافة ق�سيرة، ثم

وقوف  عند  قاأطلقتها  بندقيتي  اأخرجت  قد  الوقت  ذلك  في  وكنت  واحدة،  وقفة  فاأوقفته 

الجواد، على الطريقة البدوية، عند اأقدام اأّول �سف من العذارى الجميالت فخفن من ذلك 

وفرحن في اآن واحد.

ال«، وهو اأن يملن 
ّ
 اأّدين لي »ال�سب

ّ
وبعد ذلك اأحاط �ست منهن بجوادي وطفن حوله ثم

 يلوين روؤو�سهن بغتة، تاركين خ�سلهن تدور اأمامي. واأجبتهن 
ّ
بجدائل �سعورهن نحوي ثم

ة، فكنت اأ�سع اإ�سبعي على جبين كّل منهن، واأدير بندقيتي في الهواء حول 
ّ
على هذه التحي

 التاأم جمعنا في موكب حافل، وتقّدمنا اإلى م�سرب 
ّ
راأ�سها، واأنا اأقول: »اأب�سري بالخير«. ثم

بالمنا�سبة،  واحتفاًل  احتفاًء  النار  فاأطلقوا  بالعذارى  محاطًا  القافلة  رجال  وراآني  الخيم. 

اأن�ص وطرب في  ووّزعت عليهّن بعد ذلك الروائح العطرة فان�سرفن فرحات. وكانت ليلة 

م�سرب الخيم.

فوراويه، وحططنا  من  كيلومتراً   38 بعد  على  التالي، وهي  اليوم  في  برو«  »اأم  وو�سلنا 

الرحال بالقرب من البئر. واإ�ستيقظُت في ال�سباح التالي على اأ�سوات الغنم والماعز المقبلة 

لل�سرب، وبعد ذلك ب�ساعة اأقيمت �سوق عامرة على مقربة من خيامنا، لأّننا كّنا ن�سبناها على 

عجلة بالقرب من �سجرة كبيرة، في و�سط المكان المعد لإقامة ال�سوق. ولم ي�سترك في هذا 

ال�سوق اإل الن�ساء اللواتي جلبن الزبد والجلود والح�سر وال�سعير والقطن والملح، وا�ستبدلن 

ة المقاي�سة هذه م�ستعمالت النقود في 
ّ
بكّل هذا اأ�سياء اأخرى من دون دفع اأي اأموال في عملي

معاملتهن. تقوم الن�ساء بهذا بينما، ي�ستريح الرجال ويظّلون عاطلين عن العمل.
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وحين اأب�سرت هذه المناظر ومثيالتها في قرى ال�سودان، رحُت اأفّكر باأّن هذه الجواري 

ال�سود يكّن اأ�سعد حاًل وهّن اأ�سيرات في البيوت البدوية. فاإنهّن وهّن مطلقات يقمن بتاأدية 

كّل هذه الأعمال، فيقمن بالإهتمام بالغنم والماعز وي�ستغلن باأمور المنزل ويجهزن الطعام 

و«المري�سة«، وهي �سراب الرجال المحبوب، وي�ستغلن في الأ�سواق ويقمن بعمل كّل �سيء 

على وجه عام. اأّما وهّن اأ�سيرات، فلي�ص عليهن اإل واجبات محدودة، تترك لهن من الفراغ 

ن�سيبًا غير قليل. 

في  اأ�سمع  اأّني   
ّ
اإلي ل 

ّ
فخي ال�سوق،  في  األحظهن  واأنا  المقارنة  هذه  في  التفكير  بي  وطال 

حديثهن وغنائهن نبرات لم اأ�سمع مثلها في اأ�سوات الأ�سيرات، فعلمت اأّن الحرية قد تبعث في 

النفو�ص �سعوراً خا�سًا ينعم به المطلقون، حّتى عندما يعي�سون في ظروف �سديدة ال�سعوبة. 

واأم�سينا يومين في »اأم برو« وزارني عبد الرحمن جّدو، وكيل محّمدين ورئي�ص قبيلة 

الزغاوة، وقّدم لي غنمًا ودجاجًا على �سبيل ال�سيافة. وقابلنا الوكيل في اليوم التالي مقابلة 

ر�سمية، وكان ُمحاطًا بخدمه وح�سمه على ظهور جيادهم وهم يدّقون الطبول. واأر�سلت لنا 

اأ�سرة محّمدين في غياب رئي�سها غذاء من الع�سيدة والخ�سار والفطائر والمري�سة.

كيلومتراً   129 بعد  على  »ُكُتم«،  اإلى  اأّيام  خم�سة  �سفر  تتطّلب  التالية  مرحلتنا  وكانت 

ال�سباح  داً رغم حرارته وهطول بع�ص الأمطار، و�سرنا كالعادة في 
ّ
الجّو جي جنوبًا. وكان 

اأرا�ص تكثر فيها التالل المغّطاة بالح�سي�ص الجاف  الباكر والع�سر، وكان �سبيلنا �سهاًل بين 

تمهيداً  اأُحرقت ح�سائ�سها  الأر�ص،  من  قطع  على  الطريق  في  وعثرنا  ال�سغيرة.  والأ�سجار 

لزرعها بعد ذلك. 

ق�سى  فقد  به  ظّني  عند ح�سن  يكن  ولم  اآخرين،  �سحبة  في  الفا�سر  اإلى  ر�سولي  ورجع 

خم�سة اأيّام بدًل من اأربعة للو�سول اإلى الفا�سر. ولم يح�سر مع ذلك رداً على ر�سالتي، وقال 

ج« التي تبعد م�سافة 12 �ساعة من محّلتنا، 
ّ
لي اإّن الرد في انتظاري مع جندي عند بئر »مطر

تلك  على  الفائدة  قليل  كان  المنتظر  الزاد  ذلك  ولكّن  لنا.  زاداً  يحمل  الجندي  ذلك  واإّن 

الم�سافة البعيدة، فقد تناولنا ع�ساًء خفيفًا عندما حططنا الرحال في تلك الليلة. وبعد تناول 

 يخبر 
ّ
ج«، ثم

ّ
الع�ساء اأمرت دليلنا اأن ي�سرع بال�سفر، فيم�سي لياًل ول يقف حّتى ي�سل »مطر

الجندي اأن ي�سرع قدر الم�ستطاع وياأتي اإلينا.
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وبداأنا ال�سير قبل ال�ساعة الرابعة من ال�سباح التالي، ولم تم�ص �ساعة حّتى هرع الرجال 

الجندي خطابًا من  �سّلمني  بدقائق  اإلينا على جمله، وبعد ذلك  يتقّدم  اأّن جنديًا  يخبرونني 

ة من 
ّ
الم�ستر �سارل ديبوي، القائم باأعمال حاكم دارفور الم�ستقيل �سافيل با�سا. وقّدم لنا كمي

ة من ال�سجائر، فاآخر 
ّ
ني على الأخ�ص اأّنه �سّلمني كمي

ّ
الأرز والدقيق وال�ساي وال�سّكر، و�سر

ة دّخنت فيها ال�سجائر كانت اأثناء تواجدي في اإردي. فقد عرفت فجاأًة في العوينات اأّنه 
ّ
مر

لم يبق لي اإل بع�ص �سجائر قليلة، فكنُت اأدّخن �سيجارة واحدة في اليوم اأنعم بها بعد الع�ساء. 

اأدّخن فيها �سيجارتي. ولكّنني  التي  ال�ساعة  النهار حّتى تحّل  يوؤلمني النتظار طوال  وكان 

 
ّ
كنت اأ�سعد كثيراً ب�ساعة التدخين، فكنت اأجل�ص في مكان ظليل واأ�سعل �سيجارتي الثمينة، ثم

ات الرياح حّتى ل تنتهي �سريعًا. ونفدت ال�سجائر، فلم يبق لي اإل الذكريات القديمة 
ّ
اأقيها هب

والنتظار المقبل. وقد كوفئت على ذلك النتظار الطويل، وثاأرت لنف�سي بالنكباب على 

التدخين حّتى احترق حلقي.

الزر  ذي  الأحمر  طربو�سه  فوق  فو�سعها  ال�سجائر،  تلك  من  بع�سًا  بوكارة  واأهديت 

 اأفراد القافلة ليدفعهم 
ّ
 امتطى جواد الدليل فرحًا ورا�سيًا. ولكّن ال�سرور لم يعم

ّ
الطويل، ثم

ج«، فاإّن الطرب تمّلك الرجال 
ّ
اإلى الغناء والرق�ص اإل حين نزلنا دار راحة الحكومة في »مطر

حّتى و�سعوا قطعة ال�سكر على الأر�ص واأطالوا الرق�ص حولها، الى درجة اأن الجندي اعتقد 

اأّن م�سًا من الجنون قد اأ�سابنا جميعًا.  

وقد �ساأل بع�سنا عن مبعث ذلك الطرب فاأجابه عبد اهلل:  »اإن لنا �سهراً لم نذق ال�سّكر 

و�سّدة  ال�سّكر  بافتقاد  ي�سعر  واإّنما  ن�سربه.  اّلذي  ال�ساي  تحلية  الآن على  قادرون  واإّننا  فيه، 

اأن   
ّ
قال: »يجب علي  

ّ
ثم مبت�سمًا  راأ�سه  الجندي  فهّز  طوياًل«،  ُحرَمه عهداً  اإليه من  الفتقار 

اأّنكم تفتقرون الى هذا  فاإّننا لم نظّن  اإلى ُكُتم واأح�سر لكم �سيئًا من الزاد،  اأعود في الحال 

ل علينا قبل �سفره بالذهاب اإلى خيم قريبة، وجلب لنا �ساة وزبدة  الحّد اإلى الطعام«. وتف�سّ

دفع ثمنها معاون ُكُتم، لأّن البائع رف�ص قبول الأوراق المالية الم�سرية. 

وتركنا الجندي بعد اأن زّودته بخطابات مّني اإلى الم�ستر ديبوي والمعاون، وهو الحاكم 

اإلى  حاجتنا  من  الخوف  ولكّن  الجندي،  اأح�سره  الّذي  الزاد  وكفانا  ُكُتم.  في  المنتدب 

ا�ستراحة  الظهر في دار  الرحال عند  ف�سرنا وحططنا  التّو،  ال�سفر في  ر 
ّ
نقر ال�ستزادة جعلنا 
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تلك  من  كيلومترات  ب�سعة  بعد  على  لياًل  الخيم  ون�سبنا  »المراحيج«،  بئر  عند  الحكومة 

ودميت،  وجنوبها  بع�سها  ظهور  ُجرحت  فقد  جداً،  �سيئة  الجمال  حال  وكانت  الجهة. 

ورف�ص اثنان منها اأن ي�سيرا حّتى ترفع عنهما الأحمال. واأمطرت ال�سماء ذلك الم�ساء مّدة 

 عظيمة من 
)1(

�ساعة، ولكن ذلك لم يبل عط�ص نفو�سنا، وغّنى الرجال ورق�سوا حول ركية

النار.

وقد ذّكرتني رطوبة المكان ورائحة الح�سي�ص الرطب بالأوقات التي كنُت اأم�سي فيها في 

ج« عند الظهر، وتناولنا الغداء 
ّ
اأرياف اإنكلترا. و�سرنا في ال�سباح الباكر حّتى ن�سل بئر »مطر

ج واأح�سر لنا دجاجًا على �سبيل 
ّ
في دار ا�ستراحة الحكومة القريبة من البئر وزارنا �سيخ مطر

التالي،  اليوم  في  نحونا  ال�سيافة  بواجب  يقوم  حّتى  الليلة  تلك  ي�ستقبلنا  اأن  واأراد  ال�سيافة. 

ولكّنني كنت اأ�سعر بالحاجة اإلى الإ�سراع في ال�سفر فقد �ساءت حال الجمال عن ذي قبل، 

وا�سطررنا اإلى ترك اأحدها عند �سيخ القرية على اأن ياأخذ ربع ثمنه اإذا �سفي وبيع، واأن يكون 

خاليًا من الم�سوؤولية اإذا مات. 

وظهر لنا جندّي اآخر على ظهر جواده بعد م�سيرنا ب�ساعة ون�سف �ساعة في اليوم التالي 

ة �سغيرة من الأرز وال�سّكر، و�سكرنا له الهدية لأّن 
ّ
واأح�سر لي خطابًا من معاون ُكُتم وكمي

 
ّ
زادنا كان قد �سّح ونفد مّنا ال�سّكر الالزم لتحلية ال�ساي، واأعطيته خطابًا يو�سله اإلى ُكُتم، ثم

حططنا الرحال بعد ذلك بواد �سغير في »باو«.

ت رياح قوّية من الجنوب ال�سرقي، 
ّ
واأمطرت ال�سماء عند ا�ستئنافنا ال�سير بعد الظهر، وهب

وراأيت من الحكمة اأن نحّط الرحال حّتى تهداأ العا�سفة. غير اأّنني رحُت اأراقب بمنظاري 

ُكُتم، ف�سّجعني ذلك على  الّتي توؤّلف مركز الحكومة في  اأكواخ الق�ص  اأرى �سف  فاإذا بي 

ف�سرخ  اإلينا  تتقّدم  الفر�سان  من  ذلك مجموعة  بعد  وراأينا  الإبل.  فحثثنا  ال�سير  في   
ّ
الم�سي

فت المالب�ص الر�سمية للجي�ص ال�سوداني، فكان ذلك اأبهج 
ّ
البدو عند روؤيتها مبتهجين، وتعر

ما وقع عليه نظري منذ اأ�سابيع طويلة. وتقّدم اإلينا ريا�ص اأفندي اأبو عقلة ون�سر الدين افندي 

�سحبة  وفي  فر�سان،  ع�سرة  من  موؤلّفة  مجموعة  راأ�ص  على   – ُكُتم  معاونا  وهما   – �سداد 

)1(  الركية )في الأ�سل(: البئر اأو حو�ص الماء بجانب البئر. وهنا تعني:  الحفرة التي يو�سع فيها الحطب لإ�سرام النار. 

)المترجم(
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القا�سي ورئي�ص الكتبة وغيرهما من موظفي ُكُتم ووجهائها، و�سددت على اأيديهم جميعًا، 

 اخترقت القافلة القرية وهم يحيطون بها.
ّ
ثم

ويزغردن  يغنين  البي�ساء،  الثياب  يرتدين  ن�ساء  ينا 
ّ
تحي راحت  المركز،  من  اقترابنا  وعند 

وي�سربن الطبول. ووقفن �سفًا طوياًل يغنين ويرق�سن فطرب لهّن البدو كثيراً، و�ساألوني اأن 

الرجال، وعلى  فتناوب  الرف�ص  ي�سعني  ولم  تحيتهن.  على  رداً  البارود  باإطالق  لهم  اأ�سمح 

العادة  ال�سودانيات متعّودات تلك  اأقدامهن. ولم تكن  البارود عند  اإطالق  راأ�سهم بوكارة، 

البدوية في تكريم الن�ساء كاأخواتهن البدويات في ال�سمال، فجفلن قلياًل عند ا�ستعال البارود 

على مقربة من اأقدامهن، ولكّنهن ظللن يتمايلن ويرق�سن على دّق الطبول، بينما كان رجالي 

يطلقون البارود عند اأقدامهن على التوالي. وكان لقاًء بديعًا، بّدد �سرورنا به ما نالنا في ال�سفر 

من تعب ومعاناة.

وزبداً  نعجات  اأربع  والموّظفون  المعاونون  اإلينا  فاأر�سل  نحونا  الكرم  اإظهار  وزاد 

وخ�ساراً و�سّكراً، فاأم�سينا ليلة من اأبهج الليالي. وكان و�سولنا الى ُكُتم في ذلك الوقت فاأًل 

ح�سنًا عند �سكانها، لأّننا قدمناها مع بدء ف�سل الأمطار. وق�سينا يومين في �سيافة المعاونين 

في غياب المفّت�ص الم�ستر اأركل الّذي كان في الفا�سر.

واأبدى  الجنود،  بين  الكرة  لعب  في  مباراة  �ساهدنا  اإقامتنا،  اأّيام  من  يوم  ع�سر  وفي 

الالعبون ن�ساطًا �سديداً، واإن لم يتقنوا اللعب اإتقانًا تامًا. ولم يخل اللعب من فكاهة ظريفة، 

وراحت  اأخطاأوها،  قوية  رف�سة  الكرة  يرف�سوا  اأن  حاولوا  الّذين  الالعبين  من  كثيرين  فاإّن 

الّتي كانت �سارية بين  التاآلف  الف�ساء. وقد راقتنا كثيراً روح  ال�سودانية تنطلق في  اأحذيتهم 

ال�سباط والجنود، اّلذين قاموا بهذه اللعبة اّلتي ل تخلو من بع�ص الخ�سونة.

وتناولت ع�ساء تلك الليلة في دار ريا�ص اأفندي ون�سر الدين اأفندي، فكان اأّول طعام ذقته 

بين حيطان المنازل منذ اأن تركت الُكفرة، وقّدم لي م�سيفي جرائد م�سريّة، فكانت اأّول ما 

قراأت منها بعد م�سي �سّتة اأ�سهر.

وتركنا ُكُتم عند ال�ساعة ال�ساد�سة من �سباح يوم 17 يونيو فرحين بما لقينا من دلئل الكرم 

وال�سيافة اأثناء اإقامتنا، ومن مظاهر الوداع الحار عند مغادرتنا المدينة، وبقي اأمامنا اأن ن�سير 

الى الفا�سر، وهي ت�ستغرق يومين. 
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الحركة،  بحياة  الت�سال  اإلى  بعودتنا  والبتهاج  الحما�سة  جميعًا  نفو�سنا  في  ودّبت 

ولكّنني �سعرت �ساعة اأويُت الى فرا�سي ليلة 18 بوخزة حزن في قلبي، لأّن ذلك اليوم كان 

تلك  من  و�ساأُحرم  وجمالي  رجالي  الى  �ساأفتقد  اأّنني  واأدركت  ال�سحراء.  في  اأيّامي  اآخر 

الوح�سة الموؤن�سة والجمال والوحدة ومتعة المرافقة الّتي ملكت نف�سي في ال�سحراء وعي�سي 

بها، وراأيتني اأ�سيف اإلى �سلوات �سكري دعاًء خال�سًا اأ�ساأله اهلل فيه اأن يقّدر لي العودة اإليها 

يومًا من الأيّام. 

وكنت قد اأ�سدرت اأمري اإلى رجال القافلة بال�سفر المبكر في ال�سباح التالي، وتمّلكهم 

ال�سوق اإلى الرحيل فبالغوا في التبكير، ولم اأكن اأقّل منهم �سروراً بالرحيل، فلم اآبه بالإنطالق 

عند ال�ساعة الثانية والن�سف فجراً. وحططنا الرحال على م�سافة ثالث �ساعات من الفا�سر، 

اأر�سل  قد  ديبوي  الم�ستر  وكان  ثيابنا،  اأفخر  ولب�سنا  ذقوننا  فحلقنا  المدينة  لدخول  ن�ستعّد 

ة من القما�ص الأبي�ص، فاأمكن رجالي اأن يظهروا في لبا�ص لئق، وتهافتوا 
ّ
اإلينا في ُكُتم كمي

جميعًا على القطعة الباقية من مراآتي يتو�ّسمون فيها وجوههم. ونظّفت البنادق واأ�سلح بع�ص 

حوائجنا الّتي اأ�سبحت في حال ُيرثى لها من الهتراء. وكان بوّدي اأن اأ�سنع �سيئًا للجمال 

ر مظهر هزالها ونحفها، ولم يكن با�ستطاعتي ذلك اإل باأن نم�سي واإراحة هذه الجمال، 
ّ
فاأغي

ل لي اأّنها 
ّ
ولم يكن عندنا من الوقت اأو الظروف ما يمكننا من فعل ذلك. ومع ذلك فقد خي

ت�ساطرنا ال�سوق اإلى الرحيل، فجّدت في ال�سير بخّفة ون�ساط.

المدينة فرحًة.  اإلى  القافلة  ثيابهما الحرير، وتقّدمت  الزروالي  د 
ّ
وارتدى عبد اهلل وال�سي

القافلة، لأّنهم  اأفراد  ال�سرور تنبعث من جميع  فاإذا ب�سرخات  الفا�سر  وو�سلنا الى م�سارف 

ته 
ّ
راأوا مجموعة الفر�سان لب�سي الخاكي تتقّدم اإلينا، وحثثت جوادي بركة فعدا را�سيًا و�سر

روؤية الجياد القادمة.

ة 
ّ
بقي وحيّانا  الأيدي،  على  ال�سّد  فتبادلنا  يني 

ّ
يحي جواده  على  ديبوي  الم�ستر  وتقّدم 

 ذهبنا اإلى دار الم�ستر 
ّ
ة باأح�سن منها، ثم

ّ
الموّظفين الم�سريّين والإنجليز فرددنا عليهم التحي

 بالجمال 
ّ
ل البكبا�سي »اأودا�ص« فاهتم ني ورجالي بجزء منها. وتف�سّ ل فخ�سّ ديبوي الّذي تف�سّ

المتعبة واأطعمها و�سقاها وعالج جراحها، وكانت في حاجة ما�ّسة اإلى هذا العالج.

اط 
ّ
�سب كرم  من  كثيراً  �سيئًا  ولقيت  ديبوي،  الم�ستر  �سيافة  في  اأيّام  ع�سرة  واأم�سيُت 
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وموّظفي المدينة بين م�سريّين واإنجليز ومن وجهائها كذلك. والحق اأقول اإن دلئل الكرم 

غمرتني ومظاهر الرعاية ظللتني، فلم اأكن في حاجة اإلى �سيء.

ة منها اأكل الخ�سار والفواكه، وما  و�سعرت بحياة المدنية فا�ستمتعت بملّذاتها، وخا�سّ

الحياة. وحان  قّلة موارد  ال�سحراء من  ما ذقت في �سميم  لول  الملذات  كنت لألقى هذه 

موعد وداعي لرفقائي الّذين �سحبتهم في رحلتي من الُكفرة، فجاءني بوكارة واأخوه وحامد 

اأبو جابر يوّدعونني فكانت �ساعة موؤثرة �سعرت فيها باألم الفراق، وا�سترجعُت  وال�سنو�سي 

اأ�ستطع منع عيني  البكاء، ولم  اأنف�سهم عن  الرجال  اأولئك  يتمالك  الذكريات الجميلة، ولم 

ة، وخرجنا من ع�سرتنا الطويلة اأ�سدقاء 
ّ
من اأن تدمع فلقد كّنا �سوّيًا في الأيّام الحلوة والمر

مخل�سين. ولم اأكن اأتمّنى اأكثر من هوؤلء رفقاء لجتياز تلك الأ�سقاع الموح�سة، ول اأكثر 

منهم قدرة ورجولة واإخال�سًا.

اآياتها ال�سريفة، و�سددت  وقراأنا الفاتحة فكانت جه�سات بوكارة تخالط كّل وقف من 

 افترقنا لنتقابل كما اأرجو يومًا من الأّيام في تلك 
ّ
ة الأخيرة، ثم

ّ
على اأيادي الرجال جميعًا للمر

ال�سحراء اّلتي نالت من نف�سي بقدر ما نالت من نفو�ص �ساكنيها. 

ولم يبق اأمامي اإل مرحلة واحدة اإلى الأبي�ص اّلتي تبعد 600 كيلومتر اإلى ال�سرق، فقطعتها 

 .1923 �سنة  اأغ�سط�ص  اأّول  القاهرة فو�سلتها في  اإلى  الخرطوم، ومنها  اإلى  القطار  واأخذت 

وكنت قد غبت عن وطني �سبعة اأ�سهر و23 يومًا. وقطعت بالقافلة م�سافة 3500 كيلومتر في 

ال�سحراء. واأمكنني بوا�سطة هذه الرحلة اأن اأجزم في تحديد مركز اآبار زيغن، ومكان الُكفرة 

على خريطة اأفريقيا؛ وكان المو�سع الأّول قبل ذلك بعيداً عن مكانه الأ�سلي بمقدار 100 

اإثبات الواحتين  45 كيلومتراً. وحّققت كذلك نجاحًا عظيمًا في  كيلومتر، والثانية بمقدار 

المجهولتين، اأرِكنو والعوينات، على خريطة �سحراء ليبيا.

)تمت الرحلة(  
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اىل اأحمد حممد ح�سنني

ل اأتوق الى اأن يمّثلني اأي تمثال في �سارع عاّم اأو اأحد �سفحات كتب التاريخ وجّل ما 

جة لتدّل على الطريق التي �سلكتها.
ّ
اأطلبه اأن تو�سع زهرة من ال�سحراء على ورقتي المتعر

لم اأكن اأ�سعى وراء جواهر مدفونة في ال�سحراء، بل الكنز الذي كنُت اأبحث عنه اأقّل ثمنًا 

من تلك. لقد قمُت بهذه الرحلة، وكم هم قليلون الذين �سيفهمون ق�سدي، لقد ذهبُت لكي 

اأ�ستك�سف قطعة من الأر�ص ل تزال مجهولة.

لم   
ّ
قدمي فاإن  للعجب،  ويا  اأمامي،  متاحًا  كان  وال�سبيل  نادتني،  ال�سا�سعة  الم�ساحات 

تتعثرا في طريق مجهولة �سلكتها: فكم من ال�سعب اأن ينظر المرء الى الوراء فال يرى على 

م�سافة اآلف الأميال �سوى اأثر خطاه؟

ولن ي�ستطيع ن�سف الم�سافرين بحثًا عن الذهب اأن يثروني بالقدر الذي اأثريُت به، عندما 

كانت عيناي المرهقتان تتاأمالن بزوغ الفجر وال�سم�ص تقوم بن�سر اأ�سّعتها الناعمة فوق اأديم 

ال�سحراء.

الأفكار هي كنزي، فاأين ع�سى اأن تباع الأفكار؟

عالمي كان فارغًا، ولكّنه كان نظيفًا.

الفا�سر، في 30 يونيو 1923

ج. ف. فولي
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املالحق

 عن نتيجة رحلة ح�سنين بك في ر�سم الخرائط 
)1(

مذكرة

- مقدمة   1

ة بر�سم الخرائط اّلتي اأح�سرها ح�سنين بك من:  تتكّون البيانات الخا�سّ

دفاتر محتوية على اأر�ساد فلكية بتعيين الوقت وخّط العر�ص واختالف البو�سلة، اأُخذت 

ة بمقارنات ال�ساعات. في ت�سعة ع�سر مع�سكراً رئي�سيًا، ومعها الأر�ساد الخا�سّ

وللم�سافات  البو�سلة  انحرافات  لأر�ساد  ة 
ّ
م�ستمر بيانات  على  محتوية  ة 

ّ
يومي مذّكرات 

التقديرية من واحة �سيوة اإلى اآبار »لمينا« بالقرب من الفا�سر، وهي م�سافة تقرب من 2430 

ة اأي�سًا على: 
ّ
كيلومتراً. وتحتوي هذه المذّكرات اليومي

عدد كبير من اأر�ساد انحرافات البو�سلة لمعالم طبيعية ظاهرة على جانبي الطريق.

 بها.
ّ
تقديرات تقديرية على قواعد ح�ساب المثلثات لخطوط عر�ص الجبال اّلتي مر

في  يدار  الّذي  والترمومتر  )اأنريد(  الم�ستدير  المعدني  البارومتر  قراءات  من  كبير  عدد 

الهواء وي�ستخرج منه درجة الرطوبة اّلتي اأخذت لتقدير الرتفاعات على طول الطريق.

ة لأق�سى درجات الحرارة واأدناها.
ّ
الأر�ساد اليومي

 بها.
ّ
مالحظات على طبيعة الأماكن التي مر

مذّكرات عن الأحوال الجوية.

القاهرة،  في  ال�سحارى  م�ساحة  ق�سم  بمعرفة  تحليلها   
ّ
تم المر�سودة  البيانات  وهذه 

وا�ستخدمت في اإعداد الخريطة بمقيا�ص 2/1 مليون المرفقة ببيان ح�سنين بك عن اأ�سفاره، 

)1(  هذه المذكرة: كتبها الدكتور جون بول John Ball )مدير ق�سم م�ساحة ال�سحراء بم�سر(.
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والغر�ص من هذه المذّكرة اّلتي نحن ب�سددها هو:  

ت به هذه الأر�ساد اأثناء القيام بتحليلها، 
ّ
اأوًل- اإعطاوؤها بيانًا عن الختبار الدقيق اّلذي مر

والرتفاعات  الجغرافية  للمواقع  ن�سبتها  يمكن  الّتي  الدّقة  درجة  تقدير  على  ي�ساعد  كي 

والمعلومات الأخرى اّلتي ا�ستعملت في تخطيط الخريطة. 

ثانياً – بيان الإ�سافات اإلى المعلومات الجغرافية الحا�سرة ببحثها عن اإقليم غير معروف 

في �سمال اأفريقيا ال�سرقي، و�سدر هذا البيان نتيجة لهذه الحملة.

- التعيين الفلكي للوقت المحّلي   2

اأخذت الأر�ساد بوا�سطة التيودوليت لرتفاعات ال�سم�ص والنجوم في جميع المع�سكرات 

ن�سف  طراز  من  لل�ساعة  ال�سم�سي  الو�سطي  المحّلي  للزمن  بالن�سبة  الخطاأ  لتعيين  الرئي�سية 

التعيينات الزمنية  الّتي ا�ستعملت في تحديد خطوط العر�ص، وبلغت جملة هذه  كرونومتر 

�سنع  من  بو�سات   3 بتيودوليت  الأر�ساد  واأخذت  مع�سكراً.   17 في  اأخذت   34 التاّمة 

الواحدة، وكان مجهزاً  للدقيقة  الرئي�سية يمكن قراءتها بورنيتين  )ترونون و�سيم�ص( دائرته 

ا�ص مرّكب على ذراع الميكرو�سكوب. وكان يو�سع التيودوليت دائمًا في خّط 
ّ

بميزان ح�س

الزوال المغناطي�سي بوا�سطة بو�سلته الحو�سية. وكان الغر�ص من الطريقة اّلتي ا�ستعملت هو 

اأخذ اأوقات مرور حاّفة ال�سم�ص اأو النجم بكّل من الأ�سالك الثالثة الأفقية لتق�سيم الأ�ستاديا، 

قارئة الميزان والدائرة عند كّل تعيين على الوجهين الأيمن والأي�سر. واأخذ اأي�سًا – في حالة 

النجم  بلون  واأخذت مذّكرة  الأفقية.  الدائرة  للنجم من  المغناطي�سي  – النحراف  النجوم 

النجوم.  معرفة  �سرورة  من  الرا�سد  يتخّل�ص  وبذلك  القلم،  هذا  في  النجوم  ذاتية  لتحقيق 

وكان ُيقراأ البارومتر والترمومتر باعتناء في كّل ر�سد لعمل ح�ساب النك�سار.

ولم يكن هناك اأّي �سعوبة في تحقيق ذاتية النجوم اإل في حال واحدة وجد من ال�سروري 

فيها اإلغاء الأر�ساد، نظراً لأّن الرا�سد ر�سد عر�سًا نجومًا مختلفة عند الر�سد على وجهي 

تان للر�سد اأو اأكثر في المكان نف�سه، ودلّت مقارنات 
ّ
الآلة. وقد اأجريت في اأيّام عديدة عملي

النتائج في هذه الأماكن اأّن الأر�ساد كانت بدّقة فائقة بالن�سبة ل�سغر الآلة. وقد وجد مثاًل في 

�سبع حالت ر�سدت فيها ال�سم�ص وهي على و�سك الغروب، ونجم عقب الغروب مبا�سرة، 

 4 يقّل عن  المتو�ّسط  بينما كان  فقط،  ثوان   7 الر�سد هو  نتائج عمليتي  بين  فرق  اأق�سى  اأّن 
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ثوان. ومن الظاهر اأن دّقة وقت الأر�ساد كافية جداً للتاأكد من عدم وجود خطاأ مح�سو�ص 

في خطوط العر�ص نا�سئ من اأغالط في الزمن المحّلي المفرو�ص.

وبما اأّن اأر�ساد الوقت لم ت�ستعمل اإل في تجهيز الخريطة في ما يخ�ّص تعيين خّط العر�ص، 

اّلذين  الجغرافيين  تهّم  ربما  اّنها  غير  ال�ساعة.  اأغالط  عن  ك�سف  اإعطاء  المهم  من  فلي�ص 

يق�سدون ال�سحارى للوقوف على بع�ص نتائج تجارب ح�سنين بك في عملية نقل ال�ساعات، 

وعلى المجازفة في ال�ستناد الى ثبات معّدل ال�سرعة لفترات طويلة على الرغم من ا�ستخدام 

اأح�سن اأنواع ال�ساعات. ومن ال�ساعات ال�ست الّتي كانت بحوزته لم تبق اإل واحدة �سالحة 

لال�ستعمال حّتى نهاية ال�سفر. ومن ح�سن الحّظ اأّن هذه ال�ساعة اّلتي قاومت عناء �سفر �سبعة 

اأر�ساده، وكان يحملها  اأخذ عليها ح�سنين بك جميع  التي  ال�سحراء، هي  اأ�سهر في جوف 

ماركة  الكبير،  الحجم  ذي  الكرونومتر  ن�سف  طراز  من  وهي  ال�سفر،  مدة  طول  جيبه  في 

explorens الإنجليزية ال�سنع، ومجّهزة بغطاء واِق من الأتربة لجهاز اإدارتها. ولقد حازت 

 National Physical Laboratory ة من معمل الطبيعيات الأهلي هذه ال�ساعة �سهادة خا�سّ

of England باإنكلترا، وكانت اأثمن ال�ساعات ال�سّت الّتي ا�ستعملت في هذه الرحلة. وحّتى 

هذه ال�ساعة لم ت�ستطع المحافظة على معّدل �سرعة ثابت حّتى ت�سلح في اإيجاد خّط الطول، 

من  كان  لما  حالتين،  في  انها  ولو  العر�ص،  خّط  اإيجاد  في  بالغر�ص  وافية  كانت  اّنها  ولو 

ال�سرورّي الإ�ستنااد الى ثبات معّدل �سيرها لمّدة يوم اأو يومين لر�سد خّط العر�ص فقط، من 

دون اأخذ اأر�ساد عن الوقت المحّلي. فنجد مثاًل فيما ياأتي متو�ّسط معّدل �سير هذه ال�ساعة 

مح�سوبًا من واقع اأر�ساد الوقت المحّلي في اأماكن معلوم خّط طولها من قبل. 

معدل �سير ال�ساعة 

فقدت 5.8 ثوان15 يومًا 29 دي�سمبر – 13 ينايرال�سّلوم – �سيوة

فقدت 0.1 ثانية7 اأيام13 يناير – 20 يناير�سيوة – جغبوب

فقدت 7.7 ثوان111 يومًا14 فبراير – 5 يونيوجغبوب – الفوراوية

فقدت 6.6 “3 اأيام5 يونيو – 8 يونيوالفوراوية – اأم بورو

فقدت 9.4 “18 يومًا8 يونية – 6 يونيواأم بورو – الفا�سر

فقدت 9.4 “15 يومًا30 يونية – 15 يوليوالفا�سر – الأبي�ص
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المّدة  طول  وفي  ال�ساعة.  اختالفات  بال�سبط  ن 
ّ
يعي اأن  ي�ستطع  لم  الجدول  هذا  اأّن  غير 

الّتي بقيت فيها ال�ساعات الخم�ص الأخرى �سالحة لال�ستعمال، قام ح�سنين بك بمقارنات 

التحّقق  على  يحملنا  ما  هناك  يوجد  منه،  و23  مار�ص   21 وبين  الرئي�سية.  ب�ساعته  متعّددة 

قة بفترة زمنية غير عادية بلغت 50 ثانية. وهناك ت�سبيق غير عادي 
ّ
اأّن هذه ال�ساعة م�سب من 

م�سابه لهذا، لوحظ في ال�ساعات الأربع وع�سرين الواقعة بين يومي 24 و25 مار�ص، وكال 

اأظهرت  بينما  الرحلة،  بدء  في  والحرا�ص  جالو  بين  ما  حدث  العاديين  غير  الت�سبيق  هذين 

باقي ال�ساعات اأّنها �سائرة في حالة ح�سنة. ومن المحتمل جداً اأن تكون قد حدثت حالت 

اأخرى غير عادية فيما بعد، حينما تعّذر وجود مراقبة مر�سية للمقارنات، نظراً لوقوف اأو 

تلف بع�ص ال�ساعات الأخرى اأو كّلها. ومن بين ال�ساعات الخم�ص الأخرى، كانت هناك 

بحجم  ولكن  الرئي�سية  لل�ساعة  م�سابهة  كرونومتر  ن�سف  طراز  من  ال�سنع  اإنجليزية  �ساعة 

من  رافعة  ذوات  النماذج  اأح�سن  من  ال�سنع  �سوي�سرية  كانت  منها  �ساعات  وثالث  �سغير، 

ال�سوي�سري ذي  النموذج  الباقية فكانت من  ال�ساعة  طراز )peerless( بغطاء محكم. واأّما 

رافعة، والتي ت�سيء اأرقامها وعقاربها لياًل، وكانت تو�سع في المع�سم ل�سهولة معرفة مدة 

ال�سير. وقد توقفت ال�ساعة ال�سغيرة من طراز ن�سف كرونومتر عن العمل في 3 اأبريل، بعد اأن 

ر 
ّ
ت مّدة اأربعة اأ�سهر في العمل، على الرغم من اإعادة ت�سغيلها، اإل اأّن معّدل عملها تغي

ّ
ا�ستمر

كثيراً عن ذي قبل. واأّما ال�ساعات الثالث ذوات الرافعة من طراز Peerless فكانت ل باأ�ص 

بها، على الرغم من توقفها عن العمل حّتى نهاية ال�سياحة. فاإحداها وجدت معّطلة ومختلفة 

في 6 مايو، بعد ا�ستغلت لقرابة خم�سة اأ�سهر، والثنتان الباقيتان ظّلتا تعمالن �سهراً اإ�سافيًا. 

كادت  العمل  معّدل  اختالفات  اأّن  الطريق،  في  اأجريت  الّتي  المقارنات  من  وي�ستدل 

فكانت  المع�سم  �ساعة  واأّما  كرونومتر.  الن�سف  طراز  ال�ساعة  مع  واحدة  درجة  في  تكون 

بها. وكانت في بع�ص  التي تعمل  للطريقة  اأكثر في معّدل عملها، نظراً  عر�سة لختالفات 

ت في العمل حّتى نهاية الرحلة.
ّ
الأحيان ت�سبط على ال�ساعة الرئي�سية، ولكّنها ا�ستمر

عن  تف�سياًل  تقّل  ل  كرونومتر  ن�سف  طراز  من  الإنجليزية  ال�ساعات  اأّن  وجد  وقد 

التي هي من  الغطاء المحكم، من وجهة مقاومة الأتربة  ال�سوي�سرية ذات  ال�ساعات  اأح�سن 

في  لال�ستك�ساف  الالزمة  ال�ساعات  اختيار  اأعيننا، عند  ن�سب  ن�سعها  اّلتي  ات 
ّ
الخا�سي  

ّ
اأهم
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طريقة  هو  عملها،  معّدل  واختالف  ال�ساعات،  توقف عمل  اأ�سباب   
ّ
اأهم ومن  ال�سحارى. 

الحالة تكون عر�سة ل�سدمات  الرّحالة، وهي في هذه  فتارة تكون مع  ال�سير.  اأثناء  حملها 

وتارة  عليها.  ال�سعود  محاولة  اأو  الجمال  ظهر  على  من  القفز  اأثناء  تحدث  فجائية  عنيفة 

تكون داخل الأمتعة، وفي هذه الحالة تكون عر�سة لمثل هذه ال�سدمات التي تحدث من 

في  الّذي ظهر  العادي،  غير  للتقديم  المحتمل  ال�سرح  ويعزى  الفجائية.  الجمال  حركات 

ال�ساعة الرئي�سية في مدة ق�سيرة في الحالتين ال�سابقتين، اإلى ارتجاج اأثناء ال�سعود اأو الهبوط 

ة تاأّخراً في مّدة 
ّ
تحدث جراءه مالم�سة للفتي الزمبلك ال�سعري ببع�سها لمّدة ق�سيرة، م�سبب

اأّن ال�ساعة الّتي ظّلت تعمل طوال مّدة الرحلة كانت  تذبذب الرّقا�ص. ومّما يجدر بالذكر 

مقاومة  قّوة  اإلى  ما،  اإلى حد  تعود  العوامل  لهذه  مقاومتها  فكانت  ال�ساعات حجمًا،  اأكبر 

اأجزائها نظراً لكبر حجمها.

- التعيينات الفلكية لخطوط العر�س:  3

في  مع�سكراً  لت�سعة ع�سر  العر�ص  لتعيين خط  القطبية  النجمة  ارتفاعات  اأر�ساد  اأخذت 

35 ليلة با�ستعمال تيودوليت 3 بو�سات الذي ا�ستعمل في اأخذ اأر�ساد الوقت واأخذ ثالث 

قراءات لالرتفاعات على كل من الوجهين با�ستعمال �سعرات الأ�ستاديا الثالث على التوالي، 

بال�سبط   
ّ
المحلي الوقت  المعلوم خطوؤها عن  بوا�سطة ن�سف كرونومتر  الأوقات  ودوزنت 

عناية  واأعطيت  العر�ص،  خط  اأر�ساد  اأخذ  قبل  اأخذت  نجم  اأو  ال�سم�ص  على  بالأر�ساد 

اأخذ  ال�سغط الجوي ودرجة الحرارة في وقت  الت�سوية ودّونت  خا�سة ل�سبط ميزان روح 

الأر�ساد.

ن الجدول الآتي نتائج الأر�ساد: 
ّ
ويبي

خطوط العر�س الفلكية

ليال ال�سلوم �سماًل493531 

�سماًل411229ليلة واحدة�سيوة

ليالجغبوب �سماًل5264429 

�سمال561129ليلة واحدةالمع�سكر بقرب جالو

�سماًل33229ليلة واحدةجالو )العرج(
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�سماًل265428ليلة واحدة)بوتافال( بئر اأبي الطفل

�سماًل292625ليلة واحدةالحرا�ص

�سماًل6471324 ليالالتاج

�سماًل321222ليلتاناأرِكنو

�سماًل295221ليلة واحدةالعوينات

�سماًل393518ليلة واحدةاإردي

�سماًل385217ليلة واحدةاأجاة

�سماًل242117ليلة واحدةعنيبة )اأنيباه(

�سماًل242816ليلة واحدةباو

�سماًل512115ليلتانالفوراوية

�سماًل57315ليلتاناأم بورو

�سماًل151214ليلة واحدةالقطوم )ُكتم(

�سماًل33813ليلتانالفا�سر

�سماًل511013ليلة واحدةالأبي�ص

ومن هذه الأماكن يوجد �ستة منها معروف خّط عر�سها من الم�ساحات الر�سمية لم�سر 

�ص. وقد وجدُت اأّن 
ّ
وال�سودان وهي:  ال�سلوم – �سيوة – جغبوب – ُكُتم – الفا�سر – الأَُبي

ر القيام بمقارنة دقيقة، نظراً لعدم التحّقق من معرفة 
ّ

اأرقام ح�سنين بك مر�سية، ولو اأنه لم يتي�س

موقف ح�سنين بك بال�سبط. وقد اأو�سح ح�سنين بك اأن نقطته التي اأخذ منها الأر�ساد في 

ة الم�سجد. وبتطبيق الفرق 
ّ
جغبوب تقع على بعد 200 متر في جغبوب الجنوبي الغربي لقب

المُناظر لخّط العر�ص )ناق�ص 6 ثوان( على تعييني لخط عر�ص القبة في �سنة 1917 الذي كان 

9 ثوان فقط من اأر�ساد ح�سنين بك في  بفرق  اأي   25º 44' 35 » 29º 44' 41 نح�سل على 

خط العر�ص. وهناك اختبار اآخر لدرجة دّقة اأر�ساد خط العر�ص، يمكن القيام به عبر مقارنة 

خطوط العر�ص التي وجدت للمع�سكر نف�سه بوا�سطة اأر�ساد اأخذت في ليال متعددة. ونجد 

فيما ياأتي متو�ّسط النحراف لخط عر�ص واحد مر�سود عن المتو�سط لجميع المع�سكرات 
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التي اأخذ فيها ر�سدان اأو اأكثر لخط العر�ص: 

8 ثوان4 ليال ـ متو�سط النحرافال�سلوم

40 ثانية6 ليال ـ متو�سط النحرافجغبوب

12 ثانية5 ليال ـ متو�سط النحرافتاج

6 ثوان2 ليلتان ـ متو�سط النحرافاأرِكنو

8 ثوان2 ليلتان ـ متو�سط النحرافالفوراوية

23 ثانية2 ليلتان ـ متو�سط النحرافاأم بورو

6 ثوان2 ليلتان ـ متو�سط النحرافالفا�سر

واحدة.  دقيقة  مقدار  يبلغ  ل  المر�سود  العر�ص  خطوط  في  الخطاأ  اأن  يظهر  هنا،  ومن 

وبالتالي اعتمدت خطوط العر�ص التي ر�سدها ح�سنين بك عند تجهيز الخريطة عن النقط 

واأجاة  واإردي  والعوينات  واأرِكنو  والتاج  الحرا�ص  مثل  �سابقة،  تعيينات  فيها  الموجود  غير 

بك  ح�سنين  ر�سدها  التي  العر�ص  خطوط  اأي�سًا  الخريطة  في  اعتمدت  وقد  وباو.  وعنبية 

اأولهما من المحتمل اأن تفوق  اأبي الطفل والفوراوية، لأن اأر�ساد  عند جالو )العرج( وبئر 

اأدّق، لأنها تّتفق تمامًا مع  اأنها من دون �سك  اإل   2 اأر�ساد رولف�ص التي دلت على دقيقتين 

ح على خرائط ال�سودان اإل اأنه  خط ح�سنين بك، ولأن اأر�ساد موقع الفوراوية، ولو اأنه مو�سّ

خارج عن حدود مثلثات ال�سودان، ويحتمل فيه بع�ص الخطاأ.

جبل  اأن  ال�سودان  م�ساحة  مدير  جانب  من  معلومات  و�سلتني  تقدم،  ما  كتابة  وبعد 

خط  هو  بال�سبط  القمة  موقع  واأن  ال�سودانية،  المثلثات  �سبكة  في  كنقطة  اعتبر  الفوراوية 

�سطح  عن  متراً   954 وارتفاع  �سرقًا   º23  36'48« �سماًل وخط طول   º15  20'  59« عر�ص 

البحر. وهذا الموقع يختلف بكيلومترين عن الخريطة الم�سار اإليها، ولكن نظرا لعدم معرفة 

وجده  الذي  العر�ص  خط  اأن  ولو  التل  اإلى  بك  ح�سنين  مع�سكر  من  والنحراف  الم�سافة 

ن مركزه بموازاة كيلومتر ون�سف �سمال التل، فلم اأر ان هناك ما يدعو اإلى 
ّ
ح�سنين بك يعي

ربما  المع�سكر  على  المعتمد  الطول  وخط  بك.  ح�سنين  نتائج  �سبط  في  تغيير  باأي  القيام 

يكون مختلفًا اختالفًا ب�سيطًا حتى اإنه ل يحتمل اأن يتعدى الخطاأ فيه مياًل او اأكثر. ولما كان 

الفرق بين �سطح التل ونقطة مع�سكر ح�سنين بك غير معروف بال�سبط، فلذا ل يوجد هناك 
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�سابط لقراءة البارومتر عن نقطة المع�سكر، وبناء عليه راأيت من الحكمة ان اأ�ستعمل الفا�سر 

ك�سابط جنوبي في ت�سحيح تعيين الرتفاعات.

- اأر�ساد اختالفات البو�سلة  4

ل�سهولة اإيجاد النجم القطبي عندما يكون في ال�سماء غير قاتم جداً اأو محجوبًا بال�سحب 

ذاتيتها،  لتعريف  الوقت  لنجوم  التقريبي  النحراف  على  اأي�سًا  وللح�سول  جزئيًا،  احتجابًا 

وقِرئ  الحو�سية،  بو�سلته  بوا�سطة  المغنطا�سي  الزوال  خط  في  دائمًا  التيودوليت  و�سع 

عر�ص،  خط  كل  ر�سد  بعد  الأفقية  الدائرة  على  القطبي  للنجم  المغناطي�سي  النحراف 

وكانت  مع�سكر،  لكل  التقريبي  البو�سلة  انحراف  تعين  الطريقة  وبهذه  الوقت.  ولوحظ 

النتيجة كالآتي:

اأر�ساد دي�سمبر �سنة 1922 ال�سلوم  334 غربًا2 

42ر�سد واحديناير �سنة 1923�سيوة غربًا2 

اأر�سادفبراير �سنة 1923جغبوب  525 غربًا2 

12ر�سد واحدمار�ص �سنة 1923المع�سكر بقرب جالو غربًا4 

5ر�سد واحدمار�ص �سنة 1923جالو )العرج( غربًا4 

5 ر�سد واحدمار�ص �سنة 1923)بوتافال( بئر اأبي الطفل غربًا4 

48ر�سد واحداأبريل �سنة 1923الحرا�ص غربًا3 

632 اأر�ساداأبريل �سنة 1923التاج غربًا3 

57ر�سداناأبريل �سنة 1923اأرِكنو غربًا3 

00ر�سد واحداأبريل �سنة 1923العوينات غربًا4 

21ر�سد واحدمايو �سنة 1923 اإردي غربًا4 

00ر�سد واحدمايو �سنة 1923اأجاة غربًا4 

21ر�سد واحديونية �سنة 1923عنيبة )اأنيباه( غربًا4 

59ر�سد واحديونية �سنة 1923باو غربًا4 

32ر�سدانيونية �سنة 1923الفوراوية غربًا4 

25ر�سدانيونية �سنة 1923اأم بورو غربًا3 

26ر�سد واحدالقطوم )الُكتم( غربًا4 

51ر�سدانالفا�سر غربًا2 
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وبالطبع، اإّن طريقة تقدير انحراف البو�سلة بوا�سطة التيودوليت هي تقريبية فقط. ولكن 

درجة،  ن�سف  قدره  بفرق  الأماكن،  اأغلب  في  �سحيحة  تكون  قد  وجدت  التي  المقادير 

المحلي  لل�سذوذ  نظراً  المبا�سر،  المقا�ص  في  فادح  لخطاأ  احتمال  اأي  هناك  لي�ص  اأن  تبين 

للبو�سلة  )الترافا�ص(  انحرافات  تحويل  في  ا�ستعملت  فقد  البو�سلة. وعلى ذلك  لنحراف 

اإلى النحرافات الحقيقية للجزء الأكبر من الطريق الذي لم ي�سبق وجود تعيينات له، والذي 

المت�ساوية في الختالف   توزيع الخطوط 
ّ
الدقة تم باأي درجة من  بناء على ذلك لم يعرف 

المغناطي�سي.

- خطوط الطول  5

منذ  وظهر  به،  التنبوؤ  اأمكن  قد  اأ�سهر  �سبعة  �سفر  في  ال�ساعات  بع�ص  تلف  احتمال  اإن 

تعيين  في  ال�ساعات،  من  عليها  الح�سول  يمكن  فائدة  اأي  هناك  باأن  الحتمال  البداية عدم 

المقا�ص  على  كليًا  الّتكال  راأينا  فقد  وعليه  كهذا.  �ساق  طويل  �سفر  في  الطول،  خطوط 

انحرافات  من  كاملة  �سل�سلة  على  للح�سول  الجهد  كل  باذلين  الطول،  لخطوط  المبا�سر 

البو�سلة والم�سافات المقّدرة بين جغبوب وبع�ص الأماكن المعروفة في ال�سودان. ويجب 

اأخذ النحرافات ببو�سلة جيدة بكل دقة ممكنة وعلى م�سافات تح�سب يوميًا من مدة �سير 

مجمل المهمات، باعتبار معدل 4 كيلومترات في ال�ساعة على طريق ال�سحراء، مع اعتبار 

اختالفات ال�سرعة على اأرا�ص مختلفة الطبيعة. وابتداأت الرحلة من ال�سمال اإلى الجنوب، 

اأخطاء  تتراكم  لم  بينما  العر�ص،  خطوط  بوا�سطة  الم�سافات  �سبط  من  بّد  ل  كان  فلذلك 

النحراف، عندما كانت قابلة للت�سوية من تلقاء نف�سها على اأي طول كبير من الطريق. وكان 

ال�سبب الرئي�سي في اأخذ �ست �ساعات لم يكن لإيجاد خط الطول، التي لم توّفر اإّل بع�ص 

العمل  للتاأكد من وجود �ساعة واحدة على الأقل ت�ستمر في  لل�سك، واإّنما  القابلة  المقادير 

لمعرفة  تام  اإيجاد �سابط  اإذ من دونها ل يمكن  العر�ص،  لر�سد خطوط  الرحلة  طوال مدة 

جميع الم�سافات الرئي�سية.

جميع  تلفت  اإذ  به،  التنبوؤ  �سحة  على  لل�ساعات  التلف  ح�سول  احتمال  برهن  ولقد 

حتى  تعمل  الواحدة  ال�ساعة  هذه  ظلت  الحظ  لح�سن  اأنه  غير  واحدة،  با�ستثناء  ال�ساعات 

ثابتًا  يكن  لم  اأن معدل عملها  )ولو  العر�ص  تعيين خطوط  بوا�سطتها  واأمكن  الرحلة،  نهاية 
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الى حّد ا�ستخدامه من دون �سابط في اإيجاد خطوط الطول(. ومن الجهة الأخرى اتبع بدقة 

البرنامج الخا�ص بر�سد �سل�سلة متوا�سلة من النحرافات )زوايا الطريق( الدقيقة، وبتقدير 

اأطوال الطريق بين هذه النحرافات من بدء القيام من جغبوب )اآخر نقطة في م�سر( حتى 

الفوراوية )اول نقطة معروفة في ال�سودان(، وهي م�سافة 2430 كيلومتراً. ومن هذه ال�سل�سلة 

المتوا�سلة لالنحرافات وتقدير خطوط الطول متحدة مع خطوط العر�ص المر�سودة، اأمكن 

تقدير خطوط الطول لجميع المواقع على طول الطريق بدرجة عالية نوعًا ما من الدقة. 

ولتقدير خطوط طول جالو )العرج( اّتبعت طريقة تختلف قلياًل عن تلك التي اّتبعت في 

مختلف المع�سكرات الرئي�سية على طول الطريق. ويرى الناظر اإلى الخريطة اأن اتجاه ال�سير 

، بدًل من ال�سمال اإلى الجنوب، كباقي 
)1(

من جغبوب اإلى جالو كان من ال�سرق اإلى الغرب

اتجاهات �سير الرحلة. وعليه لم تكن خطوط العر�ص المر�سودة كافية لت�سحيح الم�سافات 

المقدرة في هذا الجزء من الطريق بخالف الأجزاء الأخرى. ولكن لح�سن الحظ �ساعدنا 

بك  ح�سنين  اأوجده  الذي  ال�سابق  التقدير  ت�سحيح  على  جالو  عند  المر�سود  العر�ص  خط 

في �سنة 1920 عن بعد هذا المكان من الجيدابية، وهذا م�سافًا اإليه النحرافات المر�سودة 

اأن  افتر�سنا  واإذا  جالو،  عند  العر�ص  لخّط  واحد  مقيا�ص  منها  ال�ستنتاج  يمكن  التي  وقتئذ 

تقدير البعد بين جغبوب وجالو �سحيحًا، اأمكننا ا�ستعمال خط العر�ص المر�سود عند جالو 

اإمعان النظر في  لت�سحيح النحرافات وبذلك نح�سل على مقدار اآخر لخط الطول. وبعد 

واأن تحديد  الدقة،  مت�ساويتان في درجة  الطريقتين  اأن  الموجودة، نجد  المعلومات  جميع 

 20º' 13 30 º10 '48 »30 �سماًل، وباعتبار خط طول  باعتبار خط عر�ص  الجيدابية  موقع 

�سرقًا، معر�سًا لبع�ص ال�سك. 

هو  ظهر  الذي  والموقع  الجيدابية  عن  بدقة  اأخذت  اأر�ساد  هناك  كان  اذا  ما  ُيعرف  لم 

بف�سل  عليه  وح�سل   1921 عام  �سابقة  خريطة  تح�سير  في  اعتمدته  الذي  نف�سه  الموقع 

تقديرات ا�ستطاع مالحظتها من م�سافات وانحرافات عينت بوا�سطة ا�ستعمال »الأتوموبيل« 

1918، والنحرافات التي ر�سدت  والبو�سلة بمعرفة الكابتن ونيمز من »زويتينة« في �سنة 

)1(  لي�ص في ن�ص الرحلة ما يدل على وقوع خطاأ اأو انحراف في اتجاه ال�سير، وذكر الآبار والعالمات التي مروا بها 

بو�سح ذلك.
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بمعرفة ح�سنين بك في رحلته ال�سابقة ربما كانت اأقل دقة من رحلته الحا�سرة، ومن جهة 

اأخرى فاإن تقدير الم�سافات من جغبوب اإلى جالو كما ا�ستخرجت بوا�سطة ال�سبط بخطوط 

الت�سحيح  يحرك  بينما  الحقيقة،  من  تقترب جداً  الطريق  من  الأخرى  الأجزاء  العر�ص عن 

المت�ساوي بمقدار ن�سف درجة في زوايا الطريق المبا�سر بال�سبط لموقع جالو حتى يقع على 

 
ّ
موازاة خط العر�ص المر�سود. ولقد اعتبرُت خط طول جالو على الخريطة متو�سط خطي

الطول الذي وجد اأوًل باعتبار اأن:

بوا�سطة  م�سافاته  ت�سحيح  مع  »الجيدابية«  من  م�سبوطة  بك  ح�سنين  – انحرافات  اأوًل 

خطوط العر�ص.

ثانياً – م�سافاته من جغبوب م�سبوطة وبا�ستعمال خطوط العر�ص المر�سودة ل�سبط زواياه.

النتيجة

.21º 29' 48 )الحالة الأولى: من الجيدابية خط الطول عن جالو )العرج

.21º 26' 19 )الحالة الثانية: من جغبوب خط الطول عن جالو ) العرج

º21 28< 3 = المتو�سط المعتمد

في خريطة رولف�ص  المبين  بال�سبط  موقعها  في  تظهر جالو  النتيجة  اأن  بالذكر  والجدير 

�سنة 1880 والطريقة التي اتبعت بخطوط الطول المعتمدة للمع�سكرات الأخرى على طول 

الطريق كالآتي: 

فيها  ر�سد  التي  بيانها  الآتي  المهمة  المع�سكرات  بين  اأجزاء  ت�سعة  اإلى  الطريق  تق�سيم 

خط العر�ص وهي:  جالو – الحرا�ص – تاج – اأرِكنو – العوينات – اإردي – اأجاة – باو 

واقع  من  مليون  ن�سف   /  1 بمقيا�ص  ق�سم  كل  عن  البو�سلة  ترافو�ص  ور�سم  الفوراوية،   –
من  ق�سم  كل  عن  الزوال  خط  ور�سم  المقدرة،  الطول  وخطوط  المر�سودة  النحرافات 

متو�سط قراءات انحرافات البو�سلة على طرفي الخط، وقيا�ص مقدار الفرق الكلي عن خط 

العر�ص عن كل ق�سم وقورن بالفرق الناتج من خط العر�ص من واقع الأر�ساد، وهذه المقارنة 

اأعطت بالطبع متو�سط الخطاأ في تقدير الم�سافة على طول كل ق�سم باعتبار اأن النحرافات 

م�سبوطة. ونتيجة المقارنة عن الأجزاء المختلفة هي كما تظهر في الجدول الآتي: 
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ت�سحيحات عن الم�سافات المقدرة

جزء الترافر�ص 

)خط ال�سير(

فرق خط 

العر�ص من 

واقع الر�سم 

)كيلو متر(

الفرق 

الحقيقي لخط 

العر�ص من 

واقع الر�ساد 

)كيلو متر(

الفرق في 

خط العر�ص 

بين الر�سد 

والر�سم 

)كيلو متر(

ت�سحيح 

الم�سافات 

المقدرة في 

المائة

375399246.4جالو – الحرا�ص

131.5134.22.72.1الحرا�ص – تاج

217.7223.762.8التاج – اأرِكنو

363712.8اأرِكنو – العوينات

369363.25.81.6العوينات – اإردي 

75.679.23.64.8اإردي – اأجاة 

5757.50.50.9اأجاة – اأنيباه

9997.71.31.3اأنيباه – باو

124.2122.71.51.2باو – الفوراوية

وكانت اأول خطوة، بعد اإيجاد متو�سط الخطاأ للم�سافات المقدرة لكل جزء من الطريق، 

الخطاأ  ت�سحيح  مع  المر�سوم،  الترافر�ص  من  الطول  خطوط  اإحداثيات  فروقات  قيا�ص  هي 

 
ّ
اإلى فروقات. ولما تم اإحداثيات خطوط الطول  الم�سافات المقدرة وتحويل فروقات  في 

ذلك كانت نتيجة الفرق في خط الطول بين جالو والفوراوية »2º 25' 55. وباعتبار اأن خط 

الطول الحقيقي عن جالو هو كما يظهر اأعاله، وخط الطول الحقيقي عن الفوراوية كما هو 

وارد في خريطة بمقيا�ص 1/ ربع مليون من خرائط م�ساحة ال�سودان �سنة 1921 ينتج: 

 21º 28' 3«  :خط طول جالو

23º 38' 7«  :خط طول الفوراوية

2º 10' 7«  :الفرق
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وعلى ذلك يحتاج فرق خط الطول الذي وجد عبر القيا�ص المبا�سر اإلى الت�سحيح بمقدار 

»48 '15.  وهذا الت�سحيح يت�سمن فرقًا في الزوايا يقّل مقدار متو�سط الخطاأ فيه عن درجة 

في انحرافات البو�سلة، ويت�سمن اأي�سًا مقداراً في الم�سافات المعدلة يمكن تجاوزها. وقد 

وّزع على جميع خطوط ال�سير)الترافر�ص( بالن�سبة لفروقات خط العر�ص بين المع�سكرات 

الرئي�سية، وعليه نجد في ما ياأتي مقادير خطوط الطول المعتمدة.

خطوط الطول الم�ستنتجة

القيا�ص المبا�سر م�سححًا بخط العر�ص                ت�سحيح خطوط الطول الم�ستنتجة الآخر

�سرقًا3º28'21º�سرقًا---جالو

�سرقًا22º‘10"55'29"10�سرقًا22º"15"5الحرا�ص

�سرقًا23º‘23"41‘29"34�سرقًا23º‘29"5التاج

�سرقًا24º‘44"15‘29"55�سرقًا24º‘52"10اأرِكنو

�سرقًا24º‘54"16‘29"18�سرقًا25º‘2"34العوينات

�سرقًا23º‘10"29‘29"5�سرقًا23º‘22"34اإردي

�سرقًا23º‘15"55‘29"54�سرقًا23º‘28"49اأجاة

�سرقًا23º‘14"28‘29"30�سرقًا23º‘27"58عنيبة )اأنيباه(

�سرقًا23º‘1"47‘29"31�سرقًا23º‘16"18باو

�سرقًا23º‘28"10‘29"48�سرقًا23º‘53"58الفوراوية

وجدت  الم�ستنتجة  الطول  خطوط  عن  للدّقة  المحتملة  الدرجة  تقدير  محاولة  وعند 

اأقّل من درجة،  البو�سلة كان  انحرافات  في  الخطاأ  متو�ّسط  اأّن  من  نتحّقق  بينما  اإذ  �سعوبة، 

البالغ  البو�سلة  في  الخطاأ  اأّن  يثبت  ما  لدينا  لي�ص  اأن  نجد  التعديل،  في  ت�سحح  الخطاأ  وهذا 

اإلى  الترافر�ص من جالو  من  كيلومتراً   1754 التجاهات عن  بيانات  يكّون  اّلذي   339 قدره 

الفوراوية )اأّي متو�ّسط 38 انحرافًا مر�سوداً عن كّل ق�سم من الأق�سام الت�سعة(. ومع مالحظة 

نت من اأر�ساد خّط العر�ص، يظهر اأّن اأّي خّط 
ّ
الدّقة المتناهية في تقدير الم�سافات، كما تعي

نة اأعاله ل يحتمل خطوؤه في التقدير عن ثالثة اأو اأربعة اأميال. وهذا 
ّ
من خطوط الطول المبي
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يت�سمن درجة من الدّقة كان من ال�سعب تحقيقها بنقل عدد كبير من الكرونومترات في رحلة 

داخلية ا�ستغرقت اأكثر من ثالثة �سهور. واأرى اأّنه يمكن الإجمال حينئذ باأّنه ل يمكن الح�سول 

على نتائج لخطوط الطول اأح�سن من هذه بدون م�ساعدة اإ�سارات الوقت الال�سلكية.

- الرتفاعات عن �سطح البحر   6

�سناعة   2 بو�سة  )اأنريد(  البحر  �سطح  عن  لالرتفاعات  البارومتري  للتقدير  ا�ستعمل 

ي�سًا لهذه الحملة لكي ل  )اإ�ستيورت(. وكانت هذه الآلة اإحدى الثنتين الّلتين �سنعتا خ�سّ

مقيا�سه  على  المّليمتر  يوازي  مفتوح  �سغط  بمقيا�ص  وجّهزت  الحرارة،  تقّلبات  من  تتاأثرا 

الحقيقي مّلميتر من ال�سغط تقريبًا، حّتى اإن التقديرات في ال�سغط اإلى ن�سف مّليميتر كان في 

الإمكان تقديرها. وقرئ البارومتر في ال�سباح والم�ساء في كّل من المع�سكرات وفي مواقع 

بوا�سطة  الهواء  حرارة  درجة  قراءات  ذاته  الوقت  في  ودّونت  الطريق،  في  متعّددة  اأخرى 

د جداً خالل كاّفة مراحل 
ّ
ن درجة الرطوية، وقد عمل البارومتر ب�سكل جي

ّ
الترمومتر اّلذي يبي

الرحلة. ولكن ل�سوء الحّظ لم ُتتح فر�سة لختبار الآلة قبل رحيل ح�سنين بك، ولكّنها كانت 

في  الطبيعيات  م�سلحة  معمل  في  ذلك  بعد  البارومتر  اختبر  وقد  عودته.  عند  دة 
ّ
جي بحالة 

م�سر ووجد اأّنه يحتاج اإلى الت�سليحات الآتية في درجة 25 �سنتيغراد 

ال�سغط بالمّليمتر 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 

الت�سحيح بالمّليمتر 3.2- 2.3- 2.1--2.9+0.2+1.7+0.6+0.1-1.1-1.4

وتجدر الإ�سارة الى اأّن بقاء هذه الت�سحيحات ثابت في جميع اأوقات الرحلة اأمر محتمل 

جداً، بالتفاق التام المبين �سابقًا بين المن�سوب اّلذي وجد عن جالو عبر قراءات البارومتر 

المن�سوب كما  قيمة  ثابتًا( وبين  اأعاله  ح  المو�سّ الجدول  باعتبار  بالطبع  مبا�سرة )م�سّححًا 

نت من قراءات البارومتر الزئبقي في محطة الأر�ساد الجويّة في �سيوة.
ّ
تعي

البارومتر  قراءات  جمع  هي  البارومتر  من�سوب  ح�ساب  في  الأولى  الخطوة  وكانت 

عّدة  فيها  واأخذت  اأيّام  عّدة  فيها  اأُقيم  اّلتي  الت�سعة  المع�سكرات  من  كّل  في  والترمومتر 

من  كّل  عن  الحرارة  ودرجات  المدّون  ال�سغط  مجموع  متو�ّسط  وا�ستخراج  قراءات، 

اأعاله. ونظراً  ن 
ّ
المبي الجدول  الآلي من  الخطاأ  ال�سغط عن  الرئي�سية و�سّحح  المع�سكرات 

اإهماله  النهار فالختالف اليومي عن ال�سغط يمكن  اأوقات مختلفة من  لأخذ الأر�ساد في 
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ّ
يتم ال�سنوي  الختالف  اإحت�ساب   

ّ
يتم وكي  القراءات،  متو�ّسط  اأخذ  عند  يتال�سى  اإنه  حيث 

الختالف  على  مبني  ت�سحيح  با�ستعمال  ال�سنة  �سغط  متو�ّسط  اإلى  ال�سغط  متو�ّسط  تحويل 

ال�سنوي العادي في �سيوة والأبي�ص كما هو مدّون في كتاب »عاديات الطق�سيات«، الّذي 

ح بالجدول الآتي:  و�سعته م�سلحة الطبيعيات الم�سرية ومو�سّ

جدول ت�سحيحات لتحويل متو�ّسط ال�سغط ال�سهري اإلى متو�ّسط ال�سغط ال�سنوي بالمّليمتر:

يوليةيونيةمايوابريلمار�صفبرايريناير

3.5+2.7+0.9+0.9+1.9-2.0-3.4-�سيوة

-0.6+1.0+1.2+0.3+0.7-1.2-الأبي�ص

1.8+1.6+1.0+1.0+0.8-1.4-2.3-المتو�ّسط

وكان من الم�ستحب القيام بت�سحيح اآخر للتوزيع على الأماكن ذات ال�سغط البارومتري 

المت�ساوي عند �سطح البحر في المنطقة الّتي اخترقت، ولكّنه لم تتوّفر البيانات لإجراء هذا 

ًا، وقد توّزع بالتقريب باعتبار من�سوب 
ّ
التقدير. غير اأّن هذا التوزيع يحتمل اأن يكون خطي

�سيوة ال�سابق )17-( مليمتراً والفا�سر )793( م�سبوطًا.

المحّلين  هذين  بين  البارومتر  قراءات  ت�سحيح  بوا�سطة  الفرق  من  باق  اأّي  توزيع  واإّن 

قراءات  لمتو�ّسط  فرق  لكّل  المقابل  الرتفاع  وفرق  المختلفة  الأق�سام  بين  بالت�ساوي 

البارومتر الم�سّححة عمل ح�سابه من جداول Barometrische Höhenstufen في بحث 

يوردان Jordan: Mathematische und Geodätische Hülfstafeln عن درجة حرارة 

الهواء المقابلة لمتو�سط قراءات الترمومتر في نهايتي الخط.

نت بالطريقة المبينة قباًل، كما هي 
ّ
وكانت المنا�سيب المعتمدة عن 13 مع�سكراً كما تعي

مبينة في الجدول التالي. وما هو جدير بالذكر اأّن باقي فرق الرتفاع الّذي وّزع بين �سيوة 

والفا�سر، واّلذي افتِر�ص اأّنه ن�ساأ من ميل خّط ال�سغط المت�سل�سل، بلغ 63 متراً، وهو يعادل 

هبوطًا عاديًا في ال�سغط عند �سطح الماء بين المحّلين بمقدار 5 مليمترات من وجهة اأخرى، 

ما هو اأقرب الى الواقع، واأن الت�سحيح النهائي اّلذي اأجري في منا�سيب اأّي جزء رئي�سي من 

الطرق ل يتجاوز 5 اأمتار.
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الرتفاعات الم�ستنتجة عن �سطح البحر

عدد الأر�ساد

متو�سط 

ال�سغط 

م�سححًا 

بالمليمتر

متو�سط 

درجة 

الحرارة 

�سنتيغراد

فرق 

الرتفاع 

من واقع 

جداول 

بالمتر

فرق 

الرتفاع 

م�سححًا 

بالمليمتر

الرتفاع 

عن �سطح 

البحر 

بالمتر

17--762.612�سيوة 4

757.715544932جغبوب 50

754.717342961جالو 18

732.823254149310الحرا�ص 6

718.519170165475تاج 31

70831128123598اأرِكنو 12

706.3312118616العوينات 14

683.331295290906اإردي 7

695.234157162744اأجاة 3

677.733230225969باو 5

685.831107112857الفوراوية 11

679.5308378935اأم بورو 8

660.2242542491184القطوم 5

689.731386391793الفا�سر 5

المتو�ّسطة  المع�سكرات  ح�ساب  اأجري  الرئي�سية  المع�سكرات  منا�سيب  تحديد  بعد 

ومحالت اأخرى بالطريقة نف�سها مع ت�سحيح كّل جزء من المنا�سيب المعتمدة في النهايات 

البارومتر  قراءات  نتج من  اّلذي  لتطبيقه على فروقات الرتفاع  يلزم  ت�سحيح كان  واأق�سى 

بين نقطتين في �سفر يوم واحد بلغ خم�سة امتار، والمتو�ّسط ثالثة اأمتار، وا�ستثني من ذلك 
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الم�سافة بين جغبوب وجالو حيث لم تعتمد منا�سيب في الطريق بينهما لر�سم الخريطة نظراً 

ل�سعوبة حالة الجّو وعدم ثباتها مّدة ال�سفر بين هذين المكانين وحدثت زوابع �سديدة في 

يمكن  لم  اإنه  الجوي حّتى  ال�سغط  في  �سريعة  اختالفات  ي�سحبها  كان  ال�سير  من  اأيّام  عّدة 

بال�سبط الح�سول على نتائج ارتفاعات من قراءات البارومتر.

في  �سّك  حولها  فيحوم  الم�ستنتجة  المنا�سيب  على  العتماد  بدرجة  يتعّلق  ما  في  واأّما 

المنا�سيب المعتمدة على المواقع النهائية وهي �سيوة والفا�سر، بينما لم ُتختبر دّقة الحرارة 

اأن  النقاط، فيمكن تقدير  اأخذنا بالعتبار كّل  البارومتر، وربما لم يكن م�سبوطًا. واإذا  في 

ّححت بن�سبة ترواح بين 20 متراً تقريبًا، بينما المن�سوب  منا�سيب المع�سكرات الرئي�سية �سُ

للبارومتر رّبما  اأو قراءتان  اأخذ فيها قراءة  اّلتي  الو�سطى والنقاط الأخرى  المع�سكرات  عن 

كان الخطاأ فيه �سعف هذه الكمية.

- ملّخ�س المواقع الجغرافية الرئي�سية والمنا�سيب  7

ملحوظات    الرتفاع     خط الطول �سرقًا    خط العر�ص �سماًل

          عن �سطح البحر

          �سطح

          المتر

44 جغبوب الم�سجد   44   29   11    31    24 اأخذ الموقع المعين         32    

�سابقًا بمعرفة

الدكتور بول

33 جالو )العرج(   2  19   3   28    21    61

26 بئر اأبي الطفل  54  28  15  54  21   98

26 29 الحرا�ص بئر زيغن  25  55  10  22  310

47 تاج )الُكفرة(   13  24  41  23  23   475

8 بويمة الُكفرة  13  24  40  24  23 تراف�ص ق�سير بالبو�سلة   400  

 من تاج                            مع�سكر رولف�ص

32  اأرِكنو  12  22   15   44   24   598                          
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- تكوين خريطة الطريق بمقيا�س 1/مليون  8

الرئي�سية،  للمع�سكرات  الطول  خطوط  تعيين  في  المبا�سر  المقيا�ص  ا�ستعمال  عملية  في 

ر�سد الطريق احتياطيًا بمقيا�ص 1/ن�سف مليون مبا�سرة في دفاتر الأر�ساد على �سل�سلة لوح 

اللوح  ال�سل�سلة من  الطريق. واأ�سيفت على ر�سم هذه  يحتوي كّل جزء منها على جزء من 

على  فرعية  بانحرافات  نت 
ّ
تعي الجغرافية  والمعالم  مع�سكر،  كّل  المح�سوبة عن  المنا�سيب 

احتياطًا  ر�سمت  اّلتي  المختلفة  والأجزاء  الأر�ص،  طبيعة  حول  بمذكرات  الطريق  جانبي 

الب�سيطة في  الفروقات  اعتبار  2/1 مليونين، مع  1/ ن�سف مليون �سغرت بمقيا�ص  بمقيا�ص 

توقيعات الر�سم عن مقيا�ص 1/ن�سف مليون، كما وقع من واقع خطوط العر�ص المر�سودة. 

نهائيًا  المعتمدة  المواقع  بين  النهائية  الخرائط  على  و�سعت  الم�سغرة  المختلفة  والأجزاء 

للمع�سكرات الرئي�سية. ووجد عمليًا بيان الطبيعة الجغرافية الرئي�سية على الخريطة النهائية، 

اإلى اإغفالها لتب�سيط الخريطة. ومع ذلك، فاإّن  ولو اّن المذكرات عن طبيعة الأر�ص ا�سطر 

1/ ن�سف مليون في م�سلحة  بمقيا�ص  اأ�سلية  المذكرات حفظت على خرائط قطاعية  هذه 

م�ساحة ال�سحارى في م�سر حّتى يمكن الرجوع اإليها في الم�ستقبل، بينما روحها اأُدمجت 

في رواية ح�سنين بك عن هذه الرحلة ور�سم الجزء الرئي�سي في الطريق، وهو من جغبوب 

ة  الخا�سّ الأجزاء  ونقلت  ودفاتره.  اليومية  بك  ح�سنين  مذكرات  واقع  من  الفوراوية،  اإلى 

الجنوب،  في  الأبي�ص  اإلى  الفوراوية  ومن  ال�سمال،  في  جغبوب  اإلى  ال�سّلوم  من  بالطريق 

من طريقة  اأدّق  اأّنها  باعتبار  وال�سودان،  م�سر  لم�ساحة  الحديثة  الر�سمية  الخرائط  واقع  من 

م�ساحة الطريق. وقد �ساعد تحديد مواقع الحرا�ص والتاج من واقع اأر�ساد ح�سنين بك على 

تحديد الطريق في رحلة ح�سنين بك ال�سابقة مع الم�سز فوربز العام 1920 – 1921 بطريقة 

م�سوبطة ب�سكل اأف�سل عن الر�ساد الأ�سلية لتلك الرحلة الّتي لم تعّزز باأر�ساد فلكية. وقد 

حّدد الطريق ال�سابق من واقع تحديد المواقع الحديثة، وتبين بخطوط مقطعة على الخريطة 

الجديدة.

- اإ�سافات لمعلوماتنا الجغرافية نتيجة هذه الرحلة  9

جالو: ي�سبه جزء قطعه ح�سنين بك في طريقه من جغبوب اإلى جالو بالطريق اّلذي قطعه 

رولف�ص في �سنة 1869. وعند »جاراماتان �سيدي«، التي تقع تقريبًا في منت�سف الطريق بين 
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ع الطريق، وقد اّتبع ح�سنين بك الفرع ال�سمالي من الطريق المعروف 
ّ
جغبوب وجالو، يتفر

من  ال�سمال  اإلى  اأقرب  بطريق  بجالو  ويّت�سل  »هزيال«  باآبار   
ّ
يمر والّذي  »الزاوية«  بطريق 

الفرع الجنوبي المعروف بطريق »المجابرة« الّذي اّتخذه رولف�ص. ويتتطابق الموقع اّلذي 

تعيين  اهتمامًا خا�سًا في  اّلذي حّدده رولف�ص، ولكن هناك  الموقع  حّدده ح�سنين بك مع 

البحر. وقد وجد رولف�ص  فوق �سطح  61 متراً  الآبار بمعرفة ح�سنين بك بمقدار  من�سوب 

ن من�سوبًا اأقّل من �سطح البحر في �سنة 1869 
ّ
عندما زارها �سنة 1869 و1879 اأّن البارومتر يبي

تقع  »هزيال« و«جالو«  من  اأّن كال  ا�ستنتج  ذلك  على  وبناًء   1879 �سنة  البحر  �سطح  وفوق 

، وتعتمد تعيينات ح�سنين بك على اأر�ساد البارومتر مّدة ع�سرة اأيّام مع 
)1(

عند �سطح البحر

مقارنته ب�سيوة. 

اأكانت  �سواء  متراً،   61 هو  لجالو  الم�ستنتج  نف�سه  المن�سوب  اأّن  الى  ال�سارة  وتجدر 

المقارنة بالبارومتر المعيار في محّطة الأر�ساد الجوية في �سيوة في هذا الوقت نف�سه اأم من 

اأيّام مختلفة في �سيوة قبل ذلك ب�سهرين  قراءات اأخذها ح�سنين بك بالبارومتر نف�سه في 4 

)مع حال الختالف ال�سنوي عن ال�سغط في المّدة بين الوقتين( ول �سّك في دّقة تعيينات 

ح�سنين بك، اإذ لم ت�سمح الفر�سة لقراءات رولف�ص اأن تمتّد مّدة طويلة كهذه، ومن الموؤكّد 

اّنها لم تقارن في الوقت نف�سه بمكان ذي من�سوب معروف. والجدير بالذكر اأّن المن�سوب 

الّذي ي�سير اإليه ح�سنين بك هو عن نقطة ر�سد اأعلى من النقطة اّلتي اّتخذها رولف�ص، وذلك 

بناء منازلهم من جديد على  �سّكان »العرج« في  بداأ  بالمنازل. وعليه  الرمال  لإحاطة  نظراً 

الم�ساكن. وهناك  اأحدث م�سكن من هذه  اأر�ساد ح�سنين بك على  واأخذت  اأعلى،  اأر�ص 

 مراجعتها 
ّ
نقطة اأخرى ت�ستحّق الذكر، وهي اأّنه وعلى الرغم من اأن تعيينات ح�سنين بك تم

اختالفات  فاإّن  اأعاله،  المذكورة  المقارنة  في  المتبعتين  الطريقتين  بين  التاّم  التطابق  عبر 

الأّيام نف�سها  اإلى يوم عند جالو تزيد كثيراً عن �سيوة في ع�سرة  المر�سودة من يوم  ال�سغط 

اّلتي اأخذت فيها الأر�ساد. واأكبر مدى اأظهره البارومتر عند جالو كان ع�سرة مّليمترات من 

معيار البارومتر في �سيوة، وال�سبعة مّلميترات هي متو�ّسط ال�سغط بين الموقعين خالل ع�سرة 

اأيّام من المقارنة، وهي الفترة المعتمدة لح�ساب المن�سوب الجديد، هو عبارة عن متو�ّسط 

)1(  انظر مذّكرات رولف�ص عن الُكفرة �سنة 1881 �سفحة 226 )الدكتور بول(
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الفرق الّذي يختلف من 1 – 12 مّليمتر في اأّيام مختلفة. والختالف الكبير لل�سغط الجوي 

بالزوابع  �سلة  له  قد  الذي  مختلفة،  تواريخ  في  رولف�ص  نتائج  تطابق  ر عدم 
ّ

يف�س عند جالو 

ة التي يكثر ح�سولها في هذه المنطقة.
ّ
الرملي

بئر اأبو الطفل )اأو باتيفال كما �سّماها رولف�س( 

تخترق  الّتي  القوافل  طريق  في  الأخير  المكان  لأّنها  نة 
ّ
معي ة 

ّ
اأهمي البئر  هذه  تكت�سب 

ال�سحارى الوعرة بم�سافة طولها 400 كيلومتر حّتى ت�سل اإلى »زيغن«. وموقع بئر اأبو الطفل 

 Mitt. P 71 نه ح�سنين بك يّتفق الى حّد كبير مع الأرقام اّلتي اأعطاها رولف�ص )اأنظر
ّ
كما عي

)1881 – Afrik Geo، Band II 0881

خط عر�ص �سماًل خط طول �سرقاً  ارتفاع عن �سطح البحر 

28 54 26  اأرقام ح�سنين بك  15  45    21 98

44 10  28  56 22  اأرقام رولف�ص     21 58

الفرق   40 - 1 5     - 1 56

زيغن »�سرهن« )كما اأ�سماها رولف�س(

بال�سّكان،  ماأهولة  وغير  اآبار،  عّدة  فيها  تتواجد  اّلتي  المنطقة  على  الإ�سم  هذا  اأُطلق 

الرئي�سية  والبئر  الُكفرة،  اإلى  جالو  من  القوافل  طريق  في  وقوعها  في  تنح�سر  تها 
ّ
واأهمي

اإلى  �سافر من جالو  واإّنما  زيغن،  رولف�ص  يزر  ولم  الحرا�ص.  بئر  القوافل هي  تق�سدها  التي 

لزيغن  ن 
ّ
المعي والموقع  »تيزربو« و«بوزيما«.  اأكثر عن طريق  غربًا  تتجه  الُكفرة من طريق 

على الخريطة ُبني تعيينه على اأقوال مر�سديه، وهو على بعد 100 كيلومتر �سرقًا من ال�سمال 

ال�سرقي عن موقعه. وبما اأّن اأّي �سائح في الم�ستقبل ينتظر ال�ستاء لل�سير من جالو اإلى الُكفرة، 

المكان  اأن  يالحظ  اأن   
ّ
المهم فمن  المياه،  ة 

ّ
اأهمي الوقود  ة 

ّ
اأهمي فيه  تلي  الّذي  الوقت  في 

الأّول حيث يمكن العثور فيه على الحطب للوقود يقع على بعد 342 كيلومتراً بعد بئر اأبي 

الطفل، وعلى بعد 52 كيلومتراً قبل الو�سول اإلى بئر الحرا�ص. وفي حالة الطوارئ، يمكن 

الح�سول على المياه من ماتان اأبو حو�ص، وهي البئر القديمة بزيغن التي تبعد 18 كيلومتراً 

قبل الو�سول اإلى الحرا�ص، ولكّن الحرا�ص مياهها األطف وهي المركز المعتاد الّذي تق�سده 

القوافل، ويمكن الح�سول فيه على المياه من دون حفر. وعلى ذلك فالقوافل، التي تكون 
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ل الذهاب اإلى الحرا�ص عن الوقوف عند البئر القديمة. ويمكن  في حالة الظماأ ال�سديد، تف�سّ

الح�سول على اأح�سن مياه في جوار الحرا�ص بالحفر اإلى عمق 3 اأو 4 اأقدام، وتبعد الحرا�ص 

عن بوزيمة بمقدار 54 كيلومتراً في اتجاه منحرف قلياًل �سرقًا عن الجنوب، وتبعد الحرا�ص 

عن التاج، وهي اأهم مدينة في اإقليم الُكفرة، نحو 180 كيلومتراً جنوب �سرق. 

تيزربو

وهي اأق�سى واحة في اإقليم الُكفرة من الجهة ال�سمالية الغربية، ولم يزرها كما هو معلوم 

نه ح�سنين بك يقع بين درجتي 70 و80 
ّ
اأحد من ال�سياح منذ اأيّام رولف�ص. وموقعها كما عي

غرب �سمال الحرا�ص على بعد يراوح بين 60 و70 كيلومتراً. وهذا التعيين ي�سع تيزربو في 

كان  رّبما  جدي(  )جيران  ق�سر  عند  رولف�ص  مع�سكر  وموقع  رولف�ص،  نه 
ّ
عي الّذي  الموقع 

نها في خريطة.
ّ
اأقرب الى الواقع، ولو اأّن الواحة قد تكون في الحقيقة اأقّل حجمًا عّما بي

بوزيما

 ببوزيما في هذه الرحلة اإل اأّن تعيينه لموقع الحرا�ص، بالتطابق 
ّ
ولو اأن ح�سنين بك لم يمر

 ،1921 العام  فوريز  الم�سز  مع  زيارته  عند  بوزيما  لموقع  التقريبي  البو�سلة  �سير  خط  مع 

تقديرات ح�سنين  ّححت  التقريب. ولقد �سُ بتعيين موقعها على درجة متو�ّسطة من  ي�سمح 

بك عن الم�سافات والنحرافات في رحلته ال�سابقة بمقت�سى خطوط العر�ص المر�سودة عن 

ن موقع مع�سكره في بوزيمة على بعد 60 كيلومتراً من الحرا�ص في 
ّ
الحرا�ص وتاج، والّتي تعي

اتجاه خم�ص درجات �سرقًا من الجنوب الحقيقي. ومن مع�سكره اإلى مع�سكر رولف�ص )عين 

الن�سراني( يقع موقع الحرا�ص على بعد 15 كيلومتراً تقريبًا في اتجاه غربي من ال�سمال الغربي 

رولف�ص  مع�سكر  موقع  ن 
ّ
يعي الحرا�ص  لموقع  الحديث  بك  ح�سنين  تعيين  ووفق  الحقيقي، 

نه 
ّ
على بعد 30 كيلومتراً عن موقعه في التجاه الجنوبي الغربي نحو الجنوب، ح�سب ما عي

ن من المقارنة الآتية:      
ّ
رولف�ص كما يتبي

خّط عر�س �سماًل    خّط طول �سرقاً 

بوزيمة )مع�سكر رولف�ص من اأر�ساد اأ�ستيكر(: 42 11 25        0 15 22

بوزيمة )مع�سكر رولف�ص من تقدير ح�سنين بك(: 11 58 24   46 5 22

الفرق: 31 13 0         14 9 0 
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ويتعّذر القول اأن يكون قد اأخطاأ ح�سنين بك بمقدار 25 كيلومتراً في تقديره ال�سابق لبعد 

بوزيمة عن الحرا�ص، ولذا نرى في الواقع اأن الخطاأ يكمن اإّما في اأر�ساد اأ�ستيكر اأو في ما 

هو اأكثر احتماًل في تحويله لهذه الأر�ساد. وهذه النقطة �سي�سار اإليها فيما بعد عند المناق�سة 

على موقع بوزيمة.

الُكفرة »كبابو« )كما اأ�سماها رولف�س(

الُكفرة جميعها، كما فعل رولف�ص  الآن ب�سكل عاّم على واحات  الُكفرة  ا�سم  ل يطلق 

ا�سم »كبابو«  اأطلق رولف�ص عليه  اّلذي  الجزء  يطلق على  ة  ب�سفة خا�سّ 1879، ولكن  العام 

 الحكومة المحلية والم�ستعمرة الرئي�سية. وهي المدينة ذات الأ�سوار الم�سّماة »تاج« 
ّ
ومقر

الواقعة على قّمة جبل �سخري ي�سرف على اأودية ال�سحراء الحقيقية التي تقع في الجنوب 

اأجرى  وقد  الطالب.   – الطالليب   – الزروق   – بويمة   – بومة   – جوف  قرى:  وت�سمل 

ح�سنين بك خط العر�ص عند تاج وتقّدم بنحو 3 كيلومترات على انحراف 16 درجة غربًا 

والنحراف عن  البعد  عن  م�سبوطة  تقديرات  اأجرى  هناك  ومن  اإلى جوف،  الجنوب  من 

اإلى  اأقرب  بدّقة  الخريطة  على  الن�سبية  مواقعها  تحديد  من  تمّكن  وبها  الواحة،  قرى  باقي 

الحقيقة من ذي قبل.

اأم�سى  لأّنه  عظمى،  باأهمية  الُكفرة،  اإقليم  في  �سرقًا  القرى  اأق�سى  بومة،  موقع  ويتمتع 

وقد   .1879 �سنة  والعر�ص  الطول  زمنية ور�سدا خّط  فترة  ورولف�ص  اأ�ستيكر  من  كّل  هناك 

الجنوب  موقع  من  �سرقي  اتجاه  في  تاج  من  كيلومترين  بعد  على  بويمة  بك  ح�سنين  ن 
ّ
عي

الحقيقي. وباعتمادنا تعيينه لموقع تاج نح�سل على المواقع الآتية لبويمة عند مقارنتها باأرقام 

رولف�ص: 

خط طول �سرقاً           خط طول �سماًل 

40 24 23           8 13  24  بويمة كما عينها ح�سنين بك

40 12 23           38 31 24 بويمة كما عينها رولف�ص

- 12 -                   30 18 - الفرق
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اإلى جنوب الجنوب ال�سرقي  ن ح�سنين بك موقعًا بمقدار 40 كيلومتراً 
ّ
وعلى ذلك، عي

نه رولف�ص من واقع اأر�ساد اأ�ستيكر. واأهم ما في هذا الختالف الكبير اأّنه 
ّ
من الموقع اّلذي عي

يقع في خّط العر�ص اّلذي ر�سد مبا�سرة بمعرفة اأ�ستيكر عند بويمة نف�سها وبمعرفة ح�سنين 

اأّي  العثور على  اأ�ستطع �سخ�سيًا  بويمة. ولم  بعد كيلومترين من  تقع على  التي  تاج  بك في 

اأخ�سعت  ولكّنني  من�سورية.  دائرة  بوا�سطة  اأجريت  تكون  وقد  اأ�ستيكر،  لأر�ساد  تفا�سيل 

التمحي�ص  اإلى  تاج  العر�ص في  الوقت وخّط  اأر�ساده عن  الأ�سلية عن  بيانات ح�سنين بك 

الدقيق، فوجدت برهانًا قاطعًا اأّن خّط العر�ص اّلذي عينه ل يتجاوز الخطاأ فيه دقيقة واحدة. 

وقد ر�سد ارتفاع النجم القطبي عند تاج في ما ل يقل عن 6 لياِل مختلفة ب�ساعة، خطوؤها 

في  اأجريت  والنجم  ال�سم�ص  على  باأر�ساد  بال�سبط،  معروفًا  كان   
ّ
المحلي للوقت  بالن�سبة 

ال�ساعة  ال�سّك في خطاأ  يتجاوز  لالأر�ساد ل  العميق  التدقيق  نف�سها. وبف�سل  التواريخ  هذه 

يوؤّثر في تعيين  بالطبع ل  الوقت، وهذا الخطاأ  ثانيتين في  القطبي عن  النجم  الّتي ر�سد بها 

اأن النجم المر�سود هو النجم القطبي، النحراف المغناطي�سي،  خّط العر�ص. ومّما يوؤّكد 

وكذلك معّدل �سيره في حركته الظاهرة. واأكبر فرق في خّط العر�ص المر�سود عن المتو�ّسط 

في اأر�ساد الليالي ال�ست لم يتجاوز، 15، ومتو�ّسط اختالف اأّي ر�سد فردي عن المتو�سط 

º24، يمكن   13'  47" نه ح�سنين بك وهو 
ّ
عي تاج، كما  12، وعلى ذلك فخّط عر�ص  يبلغ 

تقدير  القدر في  اإّنه ل يوجد مجال في خطاأ بهذا  1. وحيث  اعتباره �سحيحًا بفرق قدره 

رولف�ص  نه 
ّ
عي اّلذي  بويمة  عر�ص  خّط  باأّن  �سّك  اأدنى  هناك  فلي�ص  تاج،  من  بويمة  م�سافة 

بوزيمة  في حالة  الختالف،  اأّن  اأن يالحظ  المده�ص  ن�سف درجة. ومن  بمقدار  اأكبر  هو 

الّذي يبلغ "31 '13 بين خّط عر�ص رولف�ص وخّط العر�ص الم�ستنتج من اعمال ح�سنين بك 

الحديث، هو من الدرجة والعالمة نف�سها مثل الفرق اّلذي وجد في بويمة، واأن ت�سحيحًا 

الرا�سدين  كال  نتائج  حالة،  كّل  في  يجعل،  ال�سم�ص  قطر  لن�سف  القدر  في  م�ساويًا  �سلبيًا 

ن خّط العر�ص بر�سد الحاّفة العليا من 
ّ
متطابقة تقريبًا. ويعزى تف�سير ذلك اإلى اأّن اأ�ستيكر عي

 ت�سحيح الرتفاع المقا�ص 
ّ
ال�سم�ص ظهراً، وفي كّل ر�سد من اأر�ساد بوزيمة وبويمة لم يتم

عن ن�سف قطر ال�سم�ص، وبذلك جعل خّط العر�ص اكبر من الحقيقة بمقدار 16. وخطاأ مثل 

 تحويلها ب�سرعة في الموقع، 
ّ
اأر�ساد تم هذا، كما يعلم كّل �سائح علمي، ي�سهل وقوعه في 

اأ�ستيكر اأر�ساده وعمليات ح�سابه في الُكفرة كان هو وقائده  وفي الوقت الّذي اأجرى فيه 



232

اإلى  بعيد،  حّد  الى  الأ�سباب  هذه  مثل  وتعزى  البدو.  اأيدي  على  والموت  للخطر  عر�سة 

اختالفات خطوط الطول في كال المحّلين.

اإلى  طول  خط  على  بوزيمة  في  رولف�ص  مع�سكر  يقع  بك،  ح�سنين  تعيينات  على  وبناًء 

ال�سرق اأكثر من خط الطول الحقيقي بمقدار 9، ويقع مع�سكره في بويمة اإلى الغرب اأكثر 

ال�سفلى في  الحافة  اأ�ستيكو ر�سد  اأن  نفتر�ص  اأن  اإل  12. وما علينا  بمقدار  الطول  من خط 

كلتا  المحّلي، وفي  الوقت  لإيجاد  بويمة  في  الظهر  بعد  العليا  والحافة  بوزيمة  في  ال�سباح 

 ت�سحيح الرتفاع المر�سود بمقدار ن�سف القطر، ولذا يمكننا اأن نعّلل تمامًا 
ّ
الحالتين لم يتم

كال الختالفين في خّط الطول.

وّمما يدعو اإلى الحيرة في تف�سير الخطاأ في خريطة رولف�ص، هو اأّن رولف�ص قطع الم�سافة 

بزيادة  الم�سافة  هذه  بك  ح�سنين  ن 
ّ
عي بينما   

)1(
كيلومترا  120 بـ  قّدرها  وبويمة  بوزيمة  بين 

ًا، فمن 
ّ
نت المواقع فلكي

ّ
اأقوال رولف�ص عن الم�سافة كتبت بعدما تعي 40 كيلومتراً. وبما اأن 

لغيًا  الفلكية،  الأر�ساد  واقع  احت�ساب  عبر  كيلومتراً   120 البعد  على  اأّنه ح�سل  المحتمل 

التقدير التقريبي الّذي ربما يكون قد قّدره من واقع زمن �سيره. واعتبر كّل من ح�سنين بك 

العام  في  قطعاها  حينما  كيلومتراً   120 من  اأكثر  كانت  الحقيقية  الم�سافة  اأّن  فوربز  وم�سز 

نا المواقع بالر�سد، فبقي من الم�سكوك فيه ما اإذا كان هناك 
ّ
1921. ولكن بما اأّنهما لم يعي

اأّن كال  ُبرهن عمليًا  الآن  ولكن  رولف�ص.  وبويمة على خريطة  بوزيمة  مواقع  فيتعيين  خطاأ 

هذين الموقعين على خريطة رولف�ص كانا غير �سحيحين.

وفي ما يتعّلق بمن�سوب الُكفرة، فمن الباعث لالرتياح تطابق اأرقام ح�سنين بك مع اأرقام 

اأّن  الى  عزيلة،  عند  جوف  جنوب  للبارومتر،  بك  ح�سنين  قراءات  اأ�سارت  وقد  رولف�ص. 

اأمتار،  اأّن بويمة تقع اأعلى من تلك بع�سرة  الرتفاع عن �سطح البحر هو 389 متراً. ويقّدر 

رولف�ص.  رقم  مع  يتفق  الرقم  وهذا  البحر،  �سطح  عن  متر   400 نحو  بويمة  ارتفاع  فيكون 

ن ارتفاعها بمقدار 475 متراً 
ّ
وبني التاج على قّمة جبل �سمال جوف منذ اأّيام رولف�ص، وعي

الواقعة على  القرى  اأّما  اأ�سبوعين.  البارومتر في خالل  قراءات  �سل�سلة  البحر من  �سطح  عن 

حدود الُكفرة في �سمال تاج فهي منخف�سة عن تاج نف�سها، غير اأّنها اأعلى بقدر ل باأ�ص به 

)1(  انظر  Mitt. Afrik Ges Band: 1880 – 1880 p.32 )الدكتور بول(
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عن باقي القرى الجنوبية في اإقليم الُكفرة. وتعلو عوازل بمقدار 434 متراً عن �سطح البحر 

ما في  تام لدرجة  نف�سه. وهناك تطابق  الم�ستوى  يقعان في  الهواري والهواويري  وكذلك 

تقدير ات�ساع الُكفرة من ال�سمال اإلى الجنوب. اأّما خريطة 

رولف�ص فتظهر اأن فرق خّط العر�ص بين الهواويري والطالب هو بمقدار 35 كيلومتراً، 

من  البلدة  ات�ساع  معالجة  عند  ولكّننا  كيلومتراً.   30 بمقدار  ذلك  ن 
ّ
يعي بك  ح�سنين  بينما 

ال�سرق اإلى الغرب نجد فرقًا �سا�سعًا، فاإّن رولف�ص يقّدر الت�ساع من ال�سرق اإلى الغرب بين 

21 كيلومتراً. وبما  40 كيلومتراً، بينما ح�سنين بك يقّدره بمقدار  بويمة والطالب بمقدار 

اأّن رولف�ص يظهر اأّنه 

ن مواقع كثير من القرى ا�ستناداً اإلى اأقوال العرب ولي�ص وفق تقديره ال�سخ�سي الدقيق، 
ّ
عي

نها ح�سنين 
ّ
عي الّتي  الن�سبية  المواقع  اعتماد  في  للترّدد  بنا  فعل ح�سنين بك، فال حاجة  كما 

بك باعتبارها اأقرب اإلى ال�سواب. وي�ستنتج من خريطة رولف�ص اأّن المتداد �سرقًا وغربًا هو 

�سعف الحقيقة.

والخطاأ في المتداد �سرقًا وغربًا )بقدر ما يخ�ّص تعيين مواقع القرى، ولي�ص في تقدير 

ات�ساع الزراعة( هو اأكبر على الخرائط التي ُر�سمت بمعرفتي، وطبعت بمعرفة م�سز فوربز 

.1921)1(
العام 

الرحلة  عن  تقديرها  في  مبالغًا  كان  والطالب  جوف  بين  الم�سافة  اأّن  اإلى  ذلك  ويعود 

بك  تقدير ح�سنين  بح�سب  تبلغ  بينما هي  كيلومتراً،   42 بمقدار  لي  اأعطيت  فقد  ال�سابقة، 

الُكفرة  النظر، عند مقاربة ح�سنين بك الأخيرة عن قرية  20 كيلومتراً. ومما يلفت  الأخير 

جوف  جنوب  الثانية  في  واقعة  عزيلة  اأّن  هو  فوربز،  م�سز  بمعرفة  ن�سرت  التي  بالخريطة 

في   
)2(

وكروكي بك  بيانات ح�سنين  واقع  من  ُر�سمت  التي  القديمة  الخريطة  في  تقع  بينما 

يطلق محليًا على  ال�سم  با�سم عزيلة. وهذا  بلدتين  بوجود  ويعّلل ذلك  الهواويري،  �سمال 

القوافل عند مغادرتها  اآخر مورد مياه  النخيل، وتعتبر  بها عادة بع�ص  بئر منعزلة يحيط  اأّي 

الواحة. وعلى ذلك، فالعزيلة ال�سمالية هي اآخر بئر لل�سائح من الُكفرة اإلى ال�سمال ال�سرقي 

)1(  انظر 68 .vol Journal Geographical )192p. 8421( )د. بول(

)2(  كروكي croquis:  ر�سم اأولي ب�سيط يعده الفنان تمهيداً لر�سم اأف�سل واكثر اإتقانًا، وهو ي�سبه الم�سودة في الكتابة.
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واداي.  نحو  متوّجه  �سائح  لأّي  الُكفرة  في  بئر  اآخر  هي  الجنوبية  والعزيلة  نحو جغبوب، 

وتبلغ الم�سافة من العزيلة الجنوبية في الُكفرة اإلى اأرِكنو 266 كيلومتراً في التجاه الجنوبي 

ال�سرقي، ول توجد مياه ول مرعى في الطريق؛ وتبلغ الم�سافة من اأرِكنو اإلى العوينات 42 

كيلومتراً في اتجاه اأميل بقليل اإلى الجنوب. 

واحتا اأرِكنو والعوينات

اأرِكنو  اإثبات حقيقة وجود واحتي  عليها ح�سنين بك هو  التي ح�سل  النتائج   
ّ
اأهم ومن 

والعوينات وتعيين موقعيهما وارتفاعهما الى حّد كبير من الدّقة. فلقد كان هناك رواية متداولة 

اإن  الم�سري، حتى  للقطر  الغربية  الجنوبية  الزاوية  بالقرب من(  )اأو  باأنه توجد واحتان في 

خريطة اأفريقيا بمقيا�ص 4/1 مليون التي ن�سرها  يو�ستو�ص پرِت�ص Justus Perthes من مدينة 

غوتا باألمانيا �سنة 1892 تبين واحة �سغيرة غير م�سماة وبئرا في خط عر�ص )51 21( وخط 

طول )3 23( وواحة اأخرى ل ي�سكنها اأحد وغير م�سماة على بعد 48 كيلومترا اإلى ال�سرق 

اأقوال العرب  نتا على الخريطة بال �سك وفق 
ّ
ُعي 21(؛  وكلتا الواحتين  في خط عر�ص )50 

الواقع، كان وجودهما يحتمل  قبل. وفي  اأي رحالة من  يق�سدهما  لم  اأنه  ال�سائعة، ويظهر 

الفرن�سية.  اأو  الإنجليزية  الحربية  الخرائط  يظهرا على  لم  اإنهما  كبير، حتى  الى حّد  ال�سك 

واإّنني لم اأ�ستطع العثور على بيانات ن�سرت عن وجود واحة اأرِكنو ولكّنني وجدت اأن واحة 

 Lieut العوينات ُذكرت في اإحدى الر�سائل الحديثة التي كتبها هاردنغ كنغ والقائمقام تلهو

Col. Tilho. وفي ر�سالة هاردنغ كنغ �سنة 1913 )في المجلة الجغرافية مجّلد 42 �سفحة 

ي�سّمى  موقع  عن  �سمع  اإنه  فيقول  اأهلها(،  ل�سان  عن  ليبيا  �سحراء  )على  كالمه  عند   )242

ومراع  بئر  فيه  وتوجد  )الُكفرة(،  اإلى  )مرجا(  من  الطريق  منت�سف  في  عوانات  اأو  عوانة 

المحتمل  الموقع  قّدر  الر�سالة  بهذه  مرفقة  كانت  التي  الخريطة  وفي  الأمطار.  اإثر  خ�سراء 

كيلومتراً   130 بمقدار  24 وتختلف   45 21 وخط طول   37 الواحة على خط عر�ص  لهذه 

عن اأقرب الواحتين، كما اأظهرت الخريطة الألمانية المذكورة. ويقول القائمقام تلهو الذي 

اأجرى ا�ستك�ساف تيب�ستي واإردي وبركو وعنيدي بين 22 و23 من خط العر�ص �سماًل وبين 

24 و25 من خط الطول �سرقًا، كما ُعلم اأن هناك طريقًا بين العوينات ومرجا )اأنظر مجلد 

56 �سفحة 98 �سنة 1920(. اأما اأر�ساد ح�سنين بك فعينت الموقع لمع�سكره وارتفاعه عن 

�سطح البحر في اأرِكنو والعوينات كما ياأتي:
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الإرتفاع عن �سطح البحر   خط الطول �سرقاً    خط الطول �سماًل

 598              15 44 24      32 12 22   اأرِكنو

516              16 54 24      29 52 21   العوينات 

واقع  قّدرها هاردنغ كنغ من  مما  اأبعد  كيلومتراً   24 م�سافة  العوينات  تبعد  وعلى ذلك، 

القائمقام  اأقوال مر�سده، ولكنها تقع خارج الحدود الوا�سعة في خط العر�ص التي حددها 

اإ�سم  تحت  اللمانية  الخريطة  تظهره  الذي  الموقع  عن  كيلومتراً   150 بمقدار  وتبعد  تلهو 

»الواحة التي ل ي�سكنها اأحد«، بينما اأرِكنو التي هي الواحة ال�سغيرة الواقعة غرب الواحة 

ن على 
ّ
التي ل ي�سكنها اأحد قد ثبت الآن اأنها تبعد بمقدار 180 كيلومتراً عن الموقع الذي ُعي

الخريطة الألمانية.

ق�سيرة  م�سافة  العوينات على  تقع  بينما  الم�سرية  الحدود  تقع داخل  اأرِكنو  اأن  ويالحظ 

داخل حدود ال�سودان الإنجليزية - الم�سرية.

للقطر  الغربية  الجنوبية  الزاوية  تفتح مجاًل ل�ستك�ساف  اأنها  الأماكن  تلك  ما في  واأهم 

الم�ستك�سفون، نظراً  الع�سكرية ول حّتى  الدوريات  الآن ل  ي�سلها حتى  لم  التي  الم�سري 

لعدم توفر اأي معلومات اأكيدة عن وجود موارد مياه دائمة وعن مواقعها. والآن وقد اأُظهرت 

بكميات  لل�سرب  ال�سالحة  المياه  موارد  مواقع  وُعرفت  والعوينات،  اأرِكنو  مواقع  بال�سبط 

معقولة، فقد اأ�سبح من الممكن لأي رحالة من م�سر اأن ي�سلها ويح�سل على المياه الالزمة 

له في عودته.

ولكّنني ل زلت اأقول اإن الو�سول اإلى اأرِكنو والعوينات من م�سر لي�ص اأمراً �سهاًل، نظراً 

كنغ  هاردنغ  والم�ستر  اللمانية  للخريطة  الوا�سعين  كال  اأن  ولو  �سعوبات عظيمة،  لوجود 

اأدركوا اأنه يوجد طريق قديم من م�سر ي�سل اإلى العوينات. ومن اأقوال مر�سد الم�ستر هاردنغ 

كنغ اإنه يوجد طريق من الواحة الداخلة بطول 600 كيلومتر يخترق �سحراء بال ماء، وعلى 

ذلك تكون الرحلة بين الموقعين متعذرة على الجمال حتى في ف�سل ال�ستاء، بينما �سالحية 

لي�ست معلومة  الواحات،  الجبلية حول  المنطقة  ال�سيارات، وخ�سو�سًا في  الأر�ص لمرور 

حتى الآن.
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واأهم ما يذكر عن طبيعة اإقليمي اأرِكنو والعوينات اأن اأر�سهما لي�ست منخف�سات طبيعية 

ت�ستمد ماءها من مياه الر�سح في قاع الأر�ص كباقي واحات �سحراء م�سر الغربية، ولكنها 

مناطق جبلية ت�ستمد ماءها من مياه الأمطار المحلية التي تتجمع في اأحوا�ص �سخرية.

تقريبًا، ولكن على بعد  اأمطار  اأي  نف�سه،  العر�ص  النيل، على خط  ول توجد في وادي 

700 كيلومتر غربًا في ال�سحراء تهطل الأمطار ب�سكل كاٍف، وت�سّكل مورداً دائمًا للماء واإن 

150 بدويًا(. وفي  العوينات فهو كاٍف لإحتياجات م�ستعمرة ي�سكنها  كان محدوداً )وفي 

وقت ما من ال�سنة تنبت الح�سائ�ص لمرعى الحيوانات في الوديان المنخف�سة. ويبلغ م�ستوى 

الأر�ص في هذه المنطقة 600 متر فوق �سطح البحر، ولكن الجبال المجاورة للواحة تعلو 

1100 متر عن �سطح البحر، ومن ال�سعب اأن يكون هناك �سّك في العالقة بين الأمطار وبين 

نظرية تاأثير الجبال حيث اإّن الجبال تجذب ال�سحب اأو ت�ساعد في تكوينها.

وفي هذا ال�سياق، تجدر ال�سارة الى اأّن عدم وجود الزرع في الأرا�سي الم�ستوية البعيدة 

في الجنوب، كما في الأرا�سي في ال�سمال، يبرهن على اأّن �سقوط الأمطار في المناطق غير 

نادر في �سحراء م�سر  اأمر  اأّنه  الواحة، ولو  الجبلية حول هذه  المناطق  اأقّل منه في  الجبلية 

من  بالقرب  ال�سرقية  ال�سحراء  في  معتاد وجودها  ال�سخرية  الأحوا�ص  اأّن هذه  اإل  الغربية، 

البحر الأحمر 

 Galts، ويكون وجودها في اإردي وعنيدي من منطقة افريقيا الفرن�سية 
)1(

حيث ت�سّمى

بك،  وح�سنين  تلهو  اكت�سافات  من  ال�ستنتاج  يمكننا  ذلك،  الى  وبال�سافة  ال�ستوائية. 

غزارة.  واأكثر  اأف�سل جودة  مياه  فيها  توجد  اأرِكنو،  من  اأعلى  فيها جبال  التي  العوينات  اأن 

والحفاظ على المياه طوال مدة الجفاف م�ساألة محكومة بجزء منها بطبيعة ال�سخور التي 

تحت  ة 
ّ
الخفي البرك  بوجود  اآخر  وجزء  المياه،  منها  تت�سرب  ل  والتي  الجبال  منها  تتكّون 

حماية ال�سخور في اأوعية �سخرية تقّلل من التبّخر.

وكان امتداد جبال اأرِكنو والعوينات ل يزال مجهوًل ولكّنه يقّدر بنحو 1000 كيلومتر 

اإّن  حّتى  الكتل،  لهذه  الغربي  ال�سفح  غرب  يقع  بك  ح�سنين  حّدده  الذي  والطريق  مرّبع، 

 التحّقق منها. ولكن حدودها ال�سرقية في 
ّ
حدودها الغربية وامتدادها ال�سمالي والجنوبي تم

)1(  انظر كتابي عن جغرافية وجيولوجية �سحراء م�سر ال�سرقية �سنة 1912 �سفحة 240. )د. بول(
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م�سر ل تزال مجهولة، وُي�سك في وجود �سل�سلة من التالل تربط الكتلتين من الجبال بع�سها 

ببع�ص �سرقًا. واأجرى ح�سنين بك ا�ستك�سافًا يمتد 40 كيلومتراً �سرق مع�سكره في العوينات، 

اإلى حدود الكتلة الجبلية، ويمكن روؤية الجبال على م�سافات بعيدة من  اأن ي�سل  من دون 

ال�سمال، والعوينات  من  60 كيلومتراً  بعد  اأرِكنو على  اأمكن روؤية  ال�سمال والجنوب. وقد 

اأن ل تكون  الطريق. ويحتمل  الم�سافة من جنوب  الأقل على مثل هذه  بقيت ظاهرة على 

اإلى تكوينها من عّدة تالل �سغيرة غير  ال�سرق، نظراً  الجبال ظاهرة للرحالة من جهة  هذه 

مّت�سلة بع�سها ببع�ص. والأر�ص في هذا الطرف عالية وتنحدر بالتدريج نحو النيل، و�سيبقى 

هذا غير معلوم اإلى اأن يحدث اكت�ساف اآخر.

وتبلغ م�سافة ال�سفر من العوينات اإلى اآبار اإردي 430 كيلومتراً في اتجاه الجنوب الغربي، 

وتقع الـ 284 كيلومتراً الأولى منها �سمن حدود ال�سودان الم�سرية - الإنجليزية، والـ 146 

طول  على  البّتة  يوجد  ول  الفرن�سية،  ال�ستوائية  اأفريقيا  حدود  �سمن  تقع  الباقية  كيلومتراً 

هذا الطريق م�سدر للمياه، ولكن يجد الإن�سان من حين اإلى اآخر بقاع فيها ح�سائ�ص جاّفة، 

وذلك في الن�سف الأخير من الطريق.

وقبل الو�سول اإلى اإردي بنحو 25 كيلومتراً، كانت الأودية مك�سوة بالح�سائ�ص الخ�سراء. 

وعلى ذلك فالحّد ال�سمالي لمنطقة المطار ال�ستوائية يقع تقريبًا على خط عر�ص 50 18. 

اإردي

تطلق ت�سمية اإردي على منطقة وا�سعة تمتّد من خّط طول 21 اإلى خط عر�ص 24 �سرقًا، 

وترتفع تدريجيًا نحو الجنوب وتنتهي بجرف متقطع �سرقًا وغربًا في خّط عر�ص 30 18.  

اإردي، في خّط عر�ص  ببئر  فه مر�سده 
ّ
اّلذي زاره ح�سنين بك، واّلذي عر المياه  ويقع منبع 

31 18 وخط طول 10 23، ويعلو عن �سطح البحر بمقدار 958 متراً. وهذا لي�ص ببئر، واإّنما 

دة. وبئر اإردي التي 
ّ
ة جي

ّ
هو بركة �سخرية م�سابهة لآبار اأرِكنو والعوينات ومياهها ذات نوعي

نة على خريطة القائمقام تلهو �سنة 1920 تحت ا�سم 
ّ
زارها ح�سنين بك قريبة من المنطقة المبي

اإردي  بئر  الرّحالة. ويقع  اّلتي زارها ذلك  المياه نف�سها  لي�ست عين  اأّنها  »اأرديما«، ويظهر 

اإلى  التالل  �سعود  اإلى  الإن�سان  وي�سطر  ال�سمال،  نحو  مياهه  تجري  �سغير  واد  راأ�ص  على 

 يعبر �سهاًل متقطعًا قبل الو�سول اإلى م�سارف المياه 
ّ
ارتفاع 1020 متراً فوق �سطح البحر، ثم

الجنوبية التي تنتهي بالجرف. وقد تقّدم ح�سنين بك مخترقًا هذا ال�سهل في اتجاه جنوبي 
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�سرقي، هابطًا من الجرف عند خّط عر�ص 25 18 وخّط طول 20 23 ومن�سوب قدم الجرف 

هو 790 متراً فوق �سطح البحر، فيكون الجرف على ارتفاع 230 متراً.

وبعد الهبوط من جرف اإردي، اتبع ح�سنين بك طريقه نحو الجنوب اإلى اأجاة، مخترقًا 

المنخف�ص الرملي العظيم الّذي يف�سل �سهول اإردي عن عنيدي )على بعد 88 كيلومتراً من 

مع�سكره في �سمال اآبار اإردي(. ومن الوا�سح اأّن هذا الطريق كان محاذيًا بالتقريب للطريق 

اّلذي اتبعه القائمقام تلهو �سنة 1914، وعلى بعد 20 كيلومتراً منه �سرقًا.

اأجاة

لتلويثها  اإردي ولكّن المياه فيه رديئة، نظراً  اأجاة هو بركة �سخرية ت�سبه منبع  منبع مياه 

6 كيلومترات عن �سطح واد ينتهي نحو ال�سمال بجرف يواجه  البركة  بالحيوانات. وتبعد 

اأ�سار  التي  اأجاة  ينابيع  من  24 كيلومتراً  بعد  اأجاة يقع على  البركة في  اإردي. وموقع  جرف 

اليها القائمقام تلهو على خريطته. ومن المحتمل تعّدد البرك والينابيع في المنطقة المجاورة 

والطريق  الظاهر.  الفرق  ر 
ّ

يف�س مما  وهذا  ال�سم،  هذا  عليها  يطلق  وكّلها  التالل،  هذه  بين 

اتجاه جنوبي.  في  عاّم  وب�سكل  ويتبع خطًا متك�سراً  65 كيلومتراً،  يبلغ  اأنبياه  اإلى  اأجاة  من 

وي�سعد الطريق في الكيلومترات الع�سرة الأولى للوادي، وبعد ذلك يعلو ب�سرعة حّتى ي�سل 

اإلى ارتفاع فوق 1000 متر عن ال�سهل.

اأنيباه )عنيباه(

دة، تبعد نحو 28 كيلومتراً �سرقًا عن اآبار كيتة 
ّ
هي م�ستعمرة �سغيرة للبدو فيها بئر مياه جي

نة على خريطة القائمقام تلهو على ال�سهل العالي نف�سه. ومن اأنيباه اإلى باو م�سافة 120 
ّ
المبي

كيلومتراً تكثر فيها، في اتجاه الجنوب الغربي، �سهول تلية غير م�ستوية. وبلغ اأعلى ارتفاع 

دّونه ح�سنين بك نحو 1184 متراً فوق �سطح البحر، وقد و�سل اإليه في نقطة على الطريق 

تبعد 18 كيلومتراً عن اأنيباه. وهذا الرتفاع البالغ 3884 قدمًا هو اأعلى بقليل من 3600 قدم 

اإلى  تتجه  نقطة  في  نف�سه  ارديبة  �سهل  على  بلغه  ارتفاع  كاأعلى  تلهو  القائمقام  دّونها  التي 

الغرب اأكثر، ويحتمل اأن هذا ال�سهل ياأخذ في زيادة الرتفاع نحو ال�سرق. وقد عبر وادي 

نت 
ّ
»كابتاركو« على بعد 47 كيلومتراً بعد ذلك. والجدير بالذكر اأّن بيانات ح�سنين بك عي

ن على خريطة القائمقام تلهو.
ّ
موقعًا لهذا بالقرب جداً من كابتاركو المبي
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باو

باو التي زارها ح�سنين بك هي لي�ست بو التي زارها القائمقام تلهو واّلتي تقع على بعد 

100 كيلومتر اأكثر �سماًل، ولكن هي المكان المعروف با�سم »اأوروبو« الواقعة على خريطة 

تلهو، وتظهر »باو« على خريطة واداي ودارفور التي اأرفقت بالتفاقية الإنجليزية الفرن�سية 

نة بمعرفة ح�سنين بك 
ّ
في باري�ص �سنة 1919، كما يّت�سح من المقارنة الآتية عن المواقع المعي

والمقا�سة من الخريطة عن المحّلين المذكورين: 

خط طول �سرقًاخط عر�ص �سماًل

16باو )ح�سنين بك(   28   2423   1   46

-   59  22-  30   16اأوروبو )تلهو(

-  4   23-   28   16باو )خريطة التفاقية(

ال�سجيرات  فيه  وتكثر  �سماًل  مياهه  ي�سرف  اّلذي  الوادي  راأ�ص  عند  باو  اآبار   وتقع 

والأ�سجار وبه عّدة اآبار م�ستديمة، على الرغم من اأّن المياه تقّل في ف�سل الجفاف وي�سطر 

جنوب  اتجاه  في  كيلومتراً   145 يبلغ  الفوراوية  اإلى  باو  من  والطريق  تعميقها،  اإلى  حينئذ 

 ح�سنين بك على بعد 
ّ
اأر�ص مك�سّوة بالح�سائ�ص وال�سجيرات. ومر ال�سرقي على  الجنوب 

55 كيلومتراً من دخول الفوراوية بالقرب من تل معروف بالتميرة، عليه جذع �سجرة ياب�سة 

توؤخذ  ولم  الم�سرية.  الإنجليزية  الأمالك  وبين  الفرن�سية  الأمالك  بين  حّد  كعالمة  معتبرة 

ن الموقع 
ّ
اأر�ساد فلكية هناك، ولكن نتائج ح�سنين بك الم�سبوطة بالترافر�ص الّذي عليه تعي

هور  ووادي  �سرقًا   )27  23( طول  وخّط  �سماًل   )15  48( عر�ص  خّط  في  للتّلّ   
ّ
التقريبي

الم�سمى )هوه( على خريطة التفاقية الإنجليزية الفرن�سية، على بعد 7 كيلومترات بعد تّل 

التميرة.
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اخلال�سة

ا�ستغرق زمنًا كبيراً من وقتي لمّدة تزيد عن  نتائج ح�سنين بك الذي  اإلى تحليل  ا�ستناداً 

ل اإلي هي اإنجاز يكاد يكون فريداً في 
ّ
�سهرين، رّبما ي�سمح لي اأن األحظ باأّن رحلته كما يخي

تاريخ ال�ستك�ساف الجغرافي. وتبلغ م�سافة الطريق من ال�سّلوم اإلى الأبي�ص 3345 كيلومتراً، 

بة  المتع�سّ القديمة  القبائل  من  قليل  نفر  ي�سكنها  اآمنة  غير  عبارة عن �سحراء  الأكبر  وجزوؤه 

والتي ل يمكن لأحد اأن يجتازها بدون حر�ص ع�سكري قوّي، ما لم يكن م�سلمًا وذا اإرادة 

قّوية وحكمة �سادقة وثبات متين. ولكن ح�سنين بك لم يقم فقط بهذه الرحلة ال�ساّقة واأتى 

قبل  نف�سه  اأجهد  واإّنما  طريقه،  في  بها   
ّ
مر التي  البالد  عن  �سم�سية  و�سور  هاّمة  باأو�ساف 

التيودوليت، وفي الح�سول  ا�ستعمال  للتمرين على �سهولة  اأ�سابيع  النطالق من م�سر بعّدة 

مثل  ا�ستك�ساف  في  ت�ستعمل  اّلتي  ال�ستك�ساف  اأح�سن طرق م�ساحة  المعلومات عن  على 

للمعلومات  تطبيقه  ح�سن  على  رحلته  طوال  برهن  وقد  به.  القيام  على  عزم  الذي  هذا 

تحليلها  عند  بذلك  ي�سهدان  اأر�ساده  في  وال�سبط  والدّقة  عليها،  التي ح�سل  الطوبوغرافية 

ال�سابق.

في  وا�ستمراره  م�ساعد،  الأر�ساد من دون  بهذه  القيام  على  قدرته  بالذكر هو  والجدير 

التحّفظ على الدّقة وال�سبط في مقا�ساته وبياناته لم�سافة تزيد عن 2000 كيلومتر والتي تف�سل 

نقطتين في طريقه معروفتين من ذي قبل. وما ي�ستحق ال�سكر عليه هو ترتيب وتف�سيل طبيعة 

اأمر تحليلها عماًل مقبوًل ل �سعوبة فيه، وجعلت من ال�سهل تخطيط  اأر�ساده التي جعلت 

طريقه وتعيين المواقع الم�ستك�سفة حديثًا على طول طريقه على الخريطة بدرجة كبيرة من 

الدّقة.

 الإ�سافات اإلى معلوماتنا عن ال�سمال ال�سرقي من اأفريقيا، والتي نجمت عن اأبحاث 
ّ
واأهم

ح�سنين بك هي ما ياأتي:  
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على  كيلومتراً  و40   100 نحو  التغيير  عن  النا�سئ  والُكفرة  زيغن  لآبار  الحقيقي  الموقع 

التوالي من الموقع الذي حّدد �سابقًا على خرائط اأفريقيا.

و�سعة  موقعيهما  وتعيين  قبل،  من  ُتعرفا  لم  اللتين  والعوينات  اأرِكنو  واحتي  اكت�ساف 

ليبيا  �سحراء  في  جديدة  لرحالت  محتمل  جديد  طريق  ينفتح  ولذا  بالتقريب.  مناطقهما 

بمناطق لم ت�ستك�سف من قبل. 

اأفريقيا  في  وانيدي  اإردي  �سهل  يجتاز  م�سر  من  الغربي  الجنوب  في  طريق  اكت�ساف 

ال�ستوائية الفرن�سية اإلى دارفور، وتعيين مواقع موارد المياه الواقعة عليه. وهذا ال�ستك�ساف 

له عالقة مهّمة ويعتبر كتتمة لال�ستك�سافات المجيدة الحديثة التي قام بها القائمقام تلهو في 

ال�سودان الفرن�سي.

على  الح�سول  اأمكن  وبالتالي  الطريق،  طول  على  للبارومتر  م�سبوطة  منا�سيب  تعيين 

قبل،  من  �سيء  عنها  يعرف  لم  وا�سعة  منطقة  في  الجبال  تكوين  طبيعة  عن  مة 
ّ
قي معلومات 

مخرج  يوجد  اأن  يحتمل  ل  باأّنه  تلهو  القائمقام  ل�ستنتاج  مثبتة  المعلومات  هذه  وكانت 

�سرف لبحيرة ت�ساد في التجاه ال�سرقي.

اأثناء  بك  اأحمد محمد ح�سنين  التي جمعها   
)1(

الجيولوجية المعلومات  من  ا�ستنتاجات 

اإلى الفا�سر مخترقًا �سحراء ليبيا عن طريق الُكفرة والعوينات قبل بحث  رحلته من ال�سّلوم 

اأمامنا  فتحت  رحلة  اإتمام  في  لنجاحه  بك  ح�سنين  بتهنئة  اأبداأ  تناولها،  من  بّد  ل  الم�سائل 

ال�سحارى، ولو  منطقة عظيمة كانت حّتى الآن مجهولة، والّذين قاموا مّنا بالرحالت في 

قلياًل، ل بّد معجبون بمجهوده في ثالثة اآلف وخم�سمائة كيلومتر ونيف في �سحراء قفرة 

لأ�سباب �سيا�سية اأو دينية في وجه الم�ستك�سف الأوروبي. ول بّد اأن يكون قد �سادف في 

قد  �سّك  ل  اأّنه  اإل  والعقل،  الج�سد  اأ�سنت  التي  والم�سقات  ال�سعوبات  من  الكثير  رحلته 

عّو�ص عن ذلك بلّذة ال�سعور بالحرية الذي يبعثه وجوده في ذلك الف�ساء الذي ل حّد له، 

وترّقبه الدائم ل�ستك�ساف جديد.

وقد اأظهر ح�سنين بك عزمًا كبيراً على اأن يعود بمالحظات �سحيحة عن كّل ما له اأهمية 

)1(  بقلم الدكتور و. ف. هيوم )مدير ق�سم الجيولوجيا الم�سرية( وترجمة:  ح�سن �سادق بك، مفت�ص بالق�سم الجيولوجي 

بم�سلحة الم�ساحة - 1923
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الفوتوغرافية  وال�سور  الجيولوجية  النماذج  ثمينة من  بذلك على مجموعة  علمية، فح�سل 

لوا  تجعل من ال�سهل، على من خبروا جيولوجية ال�سحارى الم�سرية خبرة عملية، اأن يتو�سّ

اإلى نتائج �سحيحة عن التركيب الجيولوجي للمنطقة التي اخترقها. 

وحيث كنت غائبًا عن م�سر عند عودة ح�سنين بك، فقد قام الم�ستر مون بفح�ص هذه 

ل اإليها، وعند  نات. وقد اأرفقت مع هذه المذكرة مالحظاته والنتائج التي تو�سّ
ّ
النماذج والعي

النقط  نظري  لفتت  علينا ح�سنين بك،  التي عر�سها  الفوتوغرافية  وال�سور  النماذج  فح�ص 

الآتية بوجه خا�ص:

وجدت ما بين واحتي �سيوة وجغبوب قطعًا من الأخ�ساب المتحجرة جاءنا من بع�سها 

المتحّجرة«  »الغابات  ن�سّميه  ما  امتداد  على  دليل  هذا  وفي  الآخر.  بع�سها  و�سّور  بقطع 

امتداداً عظيمًا نحو الغرب. كذلك يبعث عندنا الرغبة في فح�ص المنحدر الجنوبي له�سبة 

برقة حّتى الحدود الغربية الم�سرية، بما في ذلك الجزء المرقوم )لم ي�ستك�سف( على خريطة 

القطر الم�سري الجيولوجية مقيا�ص 1 / 1000000

 Ostrea ديجيتالينا  واأو�ستريا   Ostrea Virleti فيرلتي  او�ستريا  المحارات  نماذج  تدّل 

digitalina، وهي من الحفريات ال�سهيرة التابعة للع�سر الميو�سيني، اأّن واحة جغبوب واقعة 

تابع  تكوين  �سيوة، وهو  فيه واحة  الموجودة  نف�سه  الجيولوجي  للتكوين  تابعة  في �سخور 

للجزء

نة رقم 3 على امتداد هذا التكوين نف�سه 
ّ
المتو�ّسط من الع�سر الميو�سيني. كذلك تدّلنا العي

في اتجاه واحة جالو. 

على   A بحرف  اإليها  رمز  نقطة  عند  التقطت  �سلب  جيري  حجر  من  نات 
ّ
عي وهناك 

الخريطة المرفقة بمذّكرات الم�ستر مون، على بعد قليل جنوبي خّط العر�ص 285 �سماًل، 

للع�سر  تابعة  اأن تكون  بقايا محارات، على الأغلب  بينها قطعة من �سخر مكّون من  ومن 

نات الأخرى فيحتمل اأن تكون من طبقات تابعة للع�سر اليو�سيني 
ّ
الميو�سيني اأي�سًا. اأّما العي

اأو الكريتا�سي، اإذ اإن هناك طبقات تابعة لهذه الع�سور وتمتّد على هذا الخط �سرقي الحدود 

الم�سرية، على اأن خلو هذه النماذج من الحفريات يتعّذر معه البّت في عمرها الجيولوجي 

بطريقة اأو�سح. 
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24، كان ح�سنين بك يخترق �سهاًل منب�سطًا عظيمًا، وقد يدفعنا  اإلى  20 مار�ص  من يوم 

ذلك اإلى الت�ساوؤل عّما اإذا كان هذا ال�سهل نتيجة تاأثير عوامل التفتت والتعرية على الطبقات 

الطينية والرملية الرخوة، التي توجد عادة بين الأحجار الجيرية الكريتا�سية والطبقات ال�سلبة 

من التكوين المعروف عند الجيولوجيين بالحجر الرملي النوبي.

و�سواء اأ�سّح هذا العتبار اأم لم ي�سح، فقد اأظهر لنا الم�ستر مون اّن ح�سنين بك و�سل اإلى 

اول طبقات التكوين الرملي النوبي، عند نقطة تبعد قلياًل اإلى ال�سمال من الحر�ص )زيغن(. 

 C اإليها بحرف  النقطة الم�سار  اإلى  النقطة، جنوبًا  التقطت من هذه  التي  نات ال�سخور 
ّ
وعي

التكوين الرملي الذي يغّطي مناطق �سا�سعة في  اأنواع مختلفة من هذا  على الخريطة، كّلها 

م�سر وال�سودان. 

من  ة،  خا�سّ ة 
ّ
اأهمي واأرِكنو  العوينات  واحات  في  غرانيتية  اأحجار  اكت�ساف  ويكت�سب 

تاأثير  اأهمية  الفوتوغرافية  ال�سور  لنا  الفل�سبار والكوارتز )المرو( والهورتبلند. وقد ظهرت 

درجة الحرارة على �سطوح هذه ال�سخور، فترى �سفح الجبل منثورة عليه جالميد �سخمة 

من ال�سخر، قد انفلق بع�سها من جراء تغيير درجة الحرارة اإلى قطع كبيرة، ل ي�سّك الناظر 

اإليها في اّنها كانت فيما م�سى قطعة واحدة. اأّما في ما يخت�ص بالعالقة بين الغرانيت وطبقات 

اأّن جبل الغرانيت مرتفع ارتفاعًا كبيراً عن طبقات الحجر  الحجر الرملي النوبي، فيالحظ 

الرملي التي تحيط به. وهذا الفرق في الرتفاع يمكن تف�سيره باأحد الفترا�سات الآتية: 

اأوًل: وجود تعريج في طبقات الأر�ص في هذه الجهة على �سكل قبو، وي�سّكل الغرانيت 

الجزء الأو�سط منه.

الطبقات  وانخفا�ص  الغرانيت  ارتفاع  منه  نتج  عظيم،  فالق  اأو  ان�سقاق  وجود  ثانيًا: 

الرملية. 

كانت  الّتي  الرملي  الحجر  طبقات  بين  ميعانه،  حالة  في  وهو  الغرانيت،  تدخل  ثالثًا: 

تعلوه. وبعد التحدث مع ح�سنين بك والتدقيق في ال�سور الفوتوغرافية التي لها عالقة بهذا 

المو�سوع، اأجدني م�سطراً اأن اأ�ستنتج الآتي:  

الحجر  طبقات  اإن  اإذ  عظيم،  قبو  �سكل  على  الطبقات  في  انثناء  وجود  المحتمل  من 
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الرملي تظهر مائلة في ال�سورة ال�سينمانوغرافية التي عر�سها ح�سنين بك، والتي تظهر فيها 

المواقع،  بع�ص  في  اأي�سًا  معروفة  الظاهرة  العوينات. وهذه  وادي  عبر  في طريقها  الجمال 

عن  ظاهراً  مياًل  مائلة  النوبي  الرملي  الحجر  طبقات  توجد  الخارجة، حيث  واحة  جنوب 

الغرانيت. واإذا تناولنا الفر�سية الثالثة، فلي�ص هناك في اأّي جهة من جهات القطر الم�سري 

ما يدّل على تدّخل الغرانيت في حالة ميعانه بين طبقات الحجر الرملي النوبي. وبالعك�ص، 

ففي جميع الحالت التي تظهر فيها عالقة الغرانيت بهذه الطبقات النوبية، قد ُبرهن على 

�ص فعاًل لعوامل التعرية قبل 
ّ
اأن تكوين الغرانيت �سابق لتكوين الطبقات الرملية، واأّنه قد تعر

ر�سوب تلك الطبقات الأخيرة على �سطحه. 

لة، �سنفتر�ص اأن الفرق في الرتفاع  ففي انتظار فر�سة لدرا�سة هذه الم�ساألة درا�سة مف�سّ

بين الغرانيت وطبقات الحجر الرملي النوبي يعود اإلى اأّن الطبقات في تلك المنطقة قد �سبق 

انثناوؤها في �سكل قبو م�ستطيل نواته الغرانيت، تحيط به طبقات الحجر الرملي النوبي. ولو 

اأّن ذلك ل يمنع بقاء الفتر�ص الآخر، اأي وجود فالق عظيم نتج منه ارتفاع الكتلة الغرانيتية 

اإلى ارتفاع يعلو �سطح الطبقات الرملية التي كانت تعلوه قبل ذلك، اأو اأن الطبقات الرملية 

من  انخفا�سًا  اأكثر  م�ستوى  اإلى  الفالق  ذلك  من  الآخر  الجانب  على  انخف�ست  التي  هي 

الغرانيت. 

وهناك ظاهرة اأخرى مهّمة كذلك، وهي وجود ر�سوم متقنة ال�سنع على �سطح جالميد 

الغرانيت تمّثل الزرافة والنعامة. وقد اأخبرنا ح�سنين بك اأن الجمل لم يمّثل بين هذه ال�سور، 

�سنع  من  ال�سورة  هذه  تكون  اأن  ويحتمل  لالإن�سان.  لة  مف�سّ �سور  الأ�سف  مع  بينها  ولي�ص 

الإن�سان في الع�سور القديمة، في وقت كان هذا الجزء من �سمال اأفريقيا يتمتع باأمطار اأكثر 

غزارة من الوقت الحا�سر.

الميو�سيني  الع�سر  طبقات  امتداد  لنا  اأو�سحت  قد  بك  ح�سنين  فرحلة  وبالإخت�سار، 

زالت  الم�سرية، وهي ل  الغربية  الحدود  من  اأبعد  اإلى مدى  غربًا  النوبي  الرملي  والتكوين 

في تلك المناطق تحتفظ بالخ�سائ�ص نف�سها التي تتمّتع بها في ال�سحارى الم�سرية. كذلك 

يفتح ا�ستك�ساف واحة جديدة في �سخور غرانيتية، في هذا الجزء من الأرا�سي الم�سرية، 

طريقًا اآخر بين دارفور والواحات الداخلة، ويوّفر لنا قاعدة يمكن العتماد عليها للح�سول 
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اإجراء درا�سة   جداً 
ّ
المهم الم�ستقبل. ومن  المناطق في  اأن يزور هذه  يريد  المياه، لمن  على 

لة لهذه المناطق. جيولوجية مف�سّ

مذكرات جيولوجية)1)

عن رحلة ح�سنين بك من ال�سّلوم اإلى دارفور �سنة 1923

بالإجازة،  الجيولوجي  الق�سم  الدكتور هيوم، مدير   طلب مّني ح�سنين بك، في غياب 

ال�ستك�سافية  رحلته  اأثناء  جمعها  التي  والحفريات  ال�سخور  نات( 
ّ
)عي نماذج  في  اأدّقق  اأن 

اإلى دارفور  في ال�سحراء الم�سرية الغربية، من ال�سّلوم على �ساطئ البحر الأبي�ص المتو�ّسط 

عن  مخت�سرة  مالحظات  هنا  واأقّدم  �سرور  بكّل  المهّمة  هذه  لت 
ّ
تقب وقد  ال�سودان.  في 

نات وال�سور الفوتوغرافية، ومن اأقوال 
ّ
الظواهر الجيولوجية التي يمكن ا�ستخال�سها من العي

نات �سغيرة الحجم طبعًا، وهي في ما 
ّ
ح�سنين بك نف�سه. وعلى الرغم من اأن النماذج والعي

يخت�ص بال�سخور النارية، تظهر عليها عالمات التحّلل من تاأثير تعر�سها للعوامل الجوية في 

ال�سحراء خالل �سنين عديدة، فهي مع ذلك كافية كي ُت�ستنتج منها معلومات �سحيحة عن 

 عليها الم�ستك�سف بعد رحلته.
ّ
التكاوين الجيولوجية التي مر

وقد ف�ّسر لنا الرّحالة كيف اأن �سعوبة النقل حالت دون اأن يجمع نماذج كبيرة وافية. وقد 

اأعماله  تكون  باأّن ل  مرافقيه،  نفو�ص  في  ال�سّك  يبعث  ما  كّل  يتجّنب  اأن  الم�ستطاع  قدر  اأراد 

 بتك�سير ال�سخور وحمل قطع 
ّ
ما يمكن تاأويله على غير الق�سد منه، مثل قيامه ب�سكل م�ستمر

نات الجيولوجية واأو�سافها في ذيل هذه 
ّ
منها. ويظهر من خالل الجدول، حيث يت�سّمن العي

المذكرة، اأّن الطريق التي كانت تمتّد في البداية فوق �سخور تابعة للع�سر الميو�سيني، تدلنا على 

 Ostrea فيرليتي  واأو�ستريا   Ostrea digitalina ديجيتالينا  اأو�ستريا  المحارات  ذلك حفريات 

Virleti وكالمي�ص زيتلي Chlamys Zittelli وغيرها. وقد جمعت �سبع محارات من الأولى، 

واثنتان من الثانية، واثنتان من الثالثة، وخم�ص غيرها ت�سبه »كالمي�ص �سبملفينا«. وهذه كّلها من 

الحفريات المعروفة بكثرتها في طبقات الع�سر الميو�سيني في ال�سحارى الم�سرية.

اإلى نقطة تبعد   جنوبًا 
ّ
اإلى واحات �سيوة وجغبوب وجالو، ثم الميو�سين  وتمتّد طبقات 

نة من محارات الع�سر الميو�سيني 
ّ
نحو 108 كيلومترات جنوب جالو، حيث التقطت اآخر عي

)1(  بقلم الم�ستر ف. و. مون، ترجمة:  ح�سنين بك �سادق
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ت�ستمر  المرفقة  الخريطة  A على  اإليها بحرف  الم�سار  الأخيرة  النقطة  )1(4.  ومن هذه 
رقم

الطريق في �سهل قفر منب�سط، لي�ص فيه من ال�سخور 

تغطي  التكوين  حديثة  والح�سى  الرمل  من  رفيعة  طبقة  �سوى  جيولوجية،  اأهمية  له  ما 

اإلى  ممّلة  اأيام  اأربعة  م�سافة  اأي  كيلومتر،  مئتي  نحو  يمتد  الذي  العظيم  ال�سهل  ذلك  �سطح 

الجنوب.

اأّن ما حوله من المناظر  �سمال زيغن، راأى الرحالة  50 كيلومتراً  وعندما بلغ نقطة تبعد 

ر الى حّد كبير وتبّدل لون ال�سخور المحيطة به من اللون الأ�سفر الباهت الذي لزم 
ّ
قد تغي

ال�سخور الجيرية الميو�سينية وكذلك رمال ال�سحراء اإلى األوان �ساطعة. وقد يوجد بين هذه 

اأ�سكاله  الأحمر بجميع  الأ�سا�سي هو  اللون  الأزرق والأخ�سر، ولكن  اللون  اأحيانًا  الألوان 

من قرنفلي وطوبي، وكذلك األوان المغرة ممتزجة بع�سها ببع�ص، وقد توجد المغرة نف�سها 

في �سقوق تتخّلل هذه الطبقات. وفي هذا دليل على امتداد التكوين الرملي النوبي امتداداً 

عظيمًا نحو الغرب، اإذ اإن النقطة الم�سار اإليها بحرف B تبعد نحو 600 كيلومتر اإلى الغرب 

ن على الخريطة 
ّ
من اآخر نقطة معروفة على الحّد ال�سمالي لطبقات هذا التكوين، كما هو مبي

مقيا�ص 1/ 1000000 )طبعة �سنة 1910(.

نات تدّل دللة قاطعة على وجود الطبقات الكريتا�سية 
ّ
ومما يلفت النظر عدم وجود عي

العليا، ومن المحتمل جداً وجودها مغّطاة تحت الرمل والح�سى الذي يغطي �سطح ال�سهل 

الوا�سع الذي �سبقت الإ�سارة اإليه بين النقطتين A وB على الخريطة. 

وهي  الذكر،  ال�سابق  ال�سهل  هذا  وجود  جراء  من  غام�سة  بقيت  اأخرى  م�ساألة  وهناك 

تقرير الحد الجنوبي للطبقات الميو�سينية تقريراً دقيقًا. فاإذا اعتبرنا اأّن النقطة A التي التقطت 

هنا  المقترح  التوزيع  اأّن  لوجدنا  الخّط،  ذلك  على  نقطة  هي  ميو�سينية  حفرية  اآخر  عندها 

لطبقات هذا التكوين ذو اأهمية من ناحيتين: 

المتو�سط وما حوله  الأبي�ص  البحر  الذي يغطي منطقة  القديم غربًا  دللته على المتداد 

في الع�سر الميو�سيني.  

نات رقم 1 – 4 )م�ستر مون(
ّ
)1(  اأنظر العي
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في  الأر�سية،  الطبقات  انثناء  اإلى  اأّدت  التي  الأر�سية  الحركات  اأن  في  اعتقادنا  تقوية 

الجزء الأكبر من م�سر و�سبه جزيرة �سينا على �سكل قبو هائل، حدثت قبيل الع�سر الميو�سيني 

الذي  الميو�سيني  البحر  �ساطئ ذلك  الأكبر في تحديد  العامل  القبو  مبا�سرة. وقد كان هذا 

ناها الآن بين الحر�ص )زيغن( وجالو اإلى نقطة 
ّ
كان على هذا العتبار يمتّد من النقطة التي عي

 يتبع ذلك 
ّ
 يّتجه اإلى ال�سمال ال�سرقي حّتى خّط عر�ص 30 �سماًل، ثم

ّ
قريبة من واحة �سيوة، ثم

ال�سوي�ص،  خليج  �سواطئ  بين  الواقعة  الم�سرية  الأرا�سي  اأن  ويظهر  ال�سوي�ص.  حّتى  تقريبًا 

كما كانت معروفة في ذلك الع�سر وعر�سة طبعًا لعوامل التعرية اإّبان مّدة جيولوجية طويلة، 

 
ّ
ثم الكريتا�سية الأخرى،  النوبي والطبقات  الرملي  التكوين  انك�ساف طبقات  اإلى  اأّدى  مما 

نات 
ّ
ر�سوب الطبقات الميو�سينية فوقها مبا�سرة. اأّما بالن�سبة للحجر الرملي النوبي فتدّلنا العي

رقم 5 – 10 اأّنه محتفظ هنا بجميع الخ�سائ�ص التي له في باقي جهات ال�سحارى الم�سرية 

و�سبه جزيرة �سينا، فهو حجر رملي مكّون من حبيبات رفيعة م�ستديرة من الكوارتز، تتخّلله 

هنا وهناك كميات مختلفة من الحبيبات الكبيرة والح�سى، وقد تتغّلب ن�سبة الح�سى اأحيانًا 

التي  اأو الحديدية  ال�سيلي�سية  اأو  اأّما المواد الجيرية  في�سير ال�سخر من نوع الكونغلومرات. 

يختلف في عمقه  الذي  لونه  ال�سخر  تعطي  اأي�سًا  فهي  الكوارتز،  تما�سك حبيبات  تحدث 

باختالف تركيب وكمية اأوك�سيدات الحديد الداخلة في هذه المواد. وهذه الأوك�سيدات 

اأو  تاأثير العوامل الجوّية، وب�سكل خا�ّص الأمطار، تتجّمع في جيوب  الحديدية ناجمة من 

�سقوق في ال�سخور، ويمكن اإذا طحنت طحنًا دقيقًا اأن ت�ستعمل في �سناعة الأ�سباغ.

وتمتد طبقات التكوين الرملي النوبي من النقطة التي انتهت عندها الطبقات الميو�سينية 

جنوبًا اإلى النقطة الم�سار اليها بحرف C على الخريطة وتبعد نحو 15 كيلومتراً �سمال جبال 

اأرِكنو. 

ة 
ّ
مر تتبّدل  بداأت  الأر�ص  معالم  اأّن  الرّحالة  لحظ  الأخيرة،  النقطة  هذه  من  وباقترابه 

رت اإلى األوان قاتمة تميل اإلى الأ�سمر 
ّ
اأخرى فالألوان ال�ساطعة التي لزمت الحجر الرملي تغي

والأ�سود في جبال من ال�سخور النارية، يبداأ ظهورها على �سطح الأر�ص عند النقطة C على 

الخريطة. وهذا التغيير في المناظر الطبيعية، الذي ي�سحب النتقال من تكوين جيولوجي 

اأمامنا ح�سنين بك،  التي عر�سها  الفوتوغرفاية الجميلة  ال�سور  اآخر، يبدو بو�سوح في  الى 
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والتي ت�ستحق كّل ثناء واإعجاب. فمنها �سور تعطي فكرة �سحيحة عن المناظر الطبيعية في 

مناطق التكوين الرملي النوبي، واأخرى تظهر لنا المناظر في مناطق ال�سخور النارية. 

اأرِكنو  تتكّون جبال  منها  التي  النارية،  ال�سخور  اأّن   22 اإلى   11 رقم  من  نات 
ّ
العي وتدلّنا 

عروق  تخترقها  الظاهر،  التبلور  ذات  وال�سيانيت  الغرانيت  ف�سيلة  من  هي  والعوينات، 

و�سدود من �سخور نارية اأخرى دقيقة التبلور. فجبال اأرِكنو مكّونة في الغالب من �سخور 

مت�سابهة التركيب، تمثلها العينات 12 و14. فالعينة رقم 12 عبارة عن مجموعة متما�سكة من 

البّلورات التاّمة التبلور من فل�سبار قلوي ذي لون رمادي، وربما كان من نوع الأرثوكالز 

 عن�سر في تكوين تلك ال�سخور. اأّما الكوارتز 
ّ
المتحّول اإلى الكاولين، وهذا المعدن هو اأهم

نة المذكورة التي يبلغ ثقلها النوعي نحو 5.2، ما عدا الفل�سبار، فتوجد في 
ّ
فغير ظاهر في العي

اأن ن�سبة  اللون من الهورنبلند، على  التكوين خ�سراء قاتمة  دة 
ّ
ال�سخور بلورات �سغيرة جي

17 و21 من جبال  نات 
ّ
بالعي الممثلة  ال�سخور  في  منها  اأقّل  ال�سخور  في هذه  المعدن  هذا 

العوينات التي �سياأتي ذكرها فيما بعد. 

قلوي رمادي  فل�سبار  اأهم عنا�سره  الّلون،  14 هي قطعة من �سخر رمادي  نة رقم 
ّ
والعي

نة رقم 12. وقد ظهر 
ّ
اللون ومعه بلورات من الهورنبلند بن�سبة تعادل الموجود منه في العي

ال�سخر الأخير يطابق  اأّن هذا   14 نة رقم 
ّ
العي الميكرو�سكوبي لجزء �سغير من  من الختبار 

نة رقم 12، ويزيد عليه احتمال وجود معدن النفلين في مناطق في القطاع 
ّ
تمامًا و�سف العي

وتقابلها في العينة نف�سها بقع �سمراء لمعة ترى بالعين المجردة، على اأنه لم يتحّقق وجود 

النفلين بوجه التاأكيد.

وتخترق  بال�سيانيت.  المعروف  ال�سخر  من  12 و14  نات 
ّ
العي اعتبار  يمكن  تقّدم  ومما 

عليها  تدل  اأخرى  نارية  اأحجار  من  مختلفة  عروق  العوينات  جبال  في  ال�سيانيت  �سخور 

نات 11 و13 و15، ول �سّك في وجود غيرها لم تلتقط منه عينات.
ّ
العي

فالقطعة رقم 11 تمثل عرقًا من �سخر دقيق التبلور من اللون الأخ�سر القاتم، يظهر على 

�سطحه ا�سمرار نتيجة تاأثير العوامل الجويّة، وعليه عدد كبير من النقاط ال�سوداء التي ل ترى 

في داخل ال�سخر.

فهو مكّون من  ة،  ة خا�سّ
ّ
اأهمي ال�سخر  لهذا  اأّن  الميكرو�سكوبي  الفح�ص  وقد ظهر من 
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اأر�سية من البلورات ال�سغيرة من الفل�سبار دقيقة اأو ميكرو�سكوبية في بع�ص الأجزاء، منت�سرة 

فيها بلورات رفيعة من معدن اأخ�سر ي�سبه الأيجيرين، وتوزيع هذه البلورات الأخيرة لي�ص 

بلورات  نرى   Lozenge المعين  ب�سكل  الفل�سبار  بلورات  توجد  فحيث  منظمًا،  توزيعًا 

اليجيرين مكّد�سة حول حروفها. اأما معدن الكوارتز، فلم يالحظ في اأّي جزء من القطاع 

الميكرو�سكوبي، ولذلك يمكن اعتبار ال�سخر فل�سيت الأيجيرين، وهو ي�سابه كثيراً ال�سخر 

 .
)1(

المو�سوف والمر�سوم في كتاب الأ�ستاذ هاركر

اأما القطعة رقم 13، فهي من عرق اآخر يخترق �سخور جبال اأرِكنو، ويمكن التعبير عنه 

بالكوارتزيت الأ�سمر.

والقطعة رقم 15 من عرق اآخر من ذي طبقات رقيقة، لونه رمادي قاتم قد تحّول �سطحه 

اأر�سية  اأ�سمر مائل لالحمرار، وهو في تركيبه عبارة عن  اإلى لون  العوامل الجويّة  تاأثير  من 

الميكرو�سكوبي  القطاع  اأظهر  �سفافة، وقد  بّلورات �سغيرة  فيها  مبعثر  الذرات جداً  دقيقة 

ت�سابهًا كبيراً مع القطعة رقم 11 ال�سابق و�سفها. 

على اأّن الفل�سبار المكّون لالأر�سية في هذا ال�سخر الأخير، بّلوراته دقيقة لدرجة ل يمكن 

معها روؤية

اأ�سغر  الأيجيرين  بّلورات  كذلك  الميكرو�سكوب،  تحت  حّتى  البلورات  هذه  اأ�سكال 

واأرق ولي�ست تاّمة التكوين. هذا ال�سخر اأي�سًا يمكن ت�سميته موؤقتًا فلي�ست الأيجيرين.

اأما جبال العوينات، فهي في معظمها مكّونة من �سخور تمّثلها القطع رقم 17 اإلى 21 

 عنا�سرها المعدنية فل�سبار قلوي رمادي الّلون، وربما كان من نوع الأرثوكالز 
ّ
والتي اأهم

 معدن 
َ
ومعه قليل من الميكروكلين. وفيها معدن الكوارتز في بّلورات كاملة التكوين ولم ُير

الميكا فيها، ولكن هناك بلورات تاّمة التكوين من الهورنبلند الأخ�سر القاتم منثورة بكثرة 

�سطح  من  الماأخوذة  النماذج  هذه  جميع  اأن  بالذكر  والجدير  ال�سخر.  اأجزاء  جميع  في 

اأّنه  الته�ّسم، غير  اأ�سبحت �سريعة  الجوّية بحيث  العوامل  التحّلل من فعل  انتابها  ال�سخور، 

يمكن اعتبار ال�سخر نوعًا كثيف البلور من غرانيت الهورنبلند.

Harker bu students for Petrology 1(  انظر(
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جبال  من  الأكبر  الجزء  تكّون  التي  ال�سخور  من  اآخر  نوع  من  هي   18 رقم  القطعة 

العوينات، ويمكن ت�سميته بالغرانيت الأحمر القريب من ف�سيلة الأبليت مع قّلة ن�سبة الميكا 

الظاهرة فيه، لأن هذا المعدن �سريع التحّلل عادة، فينتج منه اأوك�سيدات الحديد التي كانت 

الجزء  فيكّونان  والفل�سبار  الكوارتز  اأّما  القاتم،  الأحمر  لونه  ال�سخر  اكت�ساب  في  ال�سبب 

الأكبر من ال�سخر.

وفي جبال العوينات، كما هو الحال في جبال اأرِكنو، ترى ال�سخور الغرانيتية الأ�سلية 

تخترقها عروق من �سخور نارية اأخرى، تمّثلها النماذج رقم 16 و19 و22. اأما القطعة رقم 

16 فهي من عرق الفل�سيت الأرجواني، مكّون من اأر�سية فل�سيتية منت�سرة فيها بّلورات من 

الفل�سبار محتفظة ب�سكلها البّلوري تمامًا. والقطعة رقم 19 من عرق من الكوارتز )المرو( 

اأ�سفل جبال العوينات. والقطعة رقم 22 التي التقطت  نا�سع البيا�ص موجود في كهف في 

تخترق  التي  العروق  من  اأي�سًا  ال�سخر  هذا  كان  وربما  الكوارتزيت،  من  �سّزو  جارة  عند 

الكهف في واحة  التقاطهما داخل   
ّ
تم الجهة. وهناك غير ذلك قطعتان  تلك  الغرانيت في 

من  فهي  الأولى  اأّما  و21.   20 برقم  اليهما  الم�سار  وهما  خا�سة،  اأهمية  ولهما  العوينات 

الترافرتين ذي الطبقات الرقيقة، ول �سّك في اأّنها نا�سئة من فعل المياه الجارية، تدّلنا على 

وقت  الرّحالة  كتبها  التي  المذّكرات  من  ويظهر  �سطحها.  على  الظاهرة  التمّوجات  ذلك 

زيارته الكهف اأّن هناك كميات كبيرة من هذا ال�سخر مبعثرة فوق اأر�سه. وقد اأظهر الفح�ص 

الميكرو�سكوبي اأن هذه التعاريج ال�سطحية تنطبق مع تراكيب كروية في داخل ال�سخر، واأّن 

في المادة الجيرية الكل�سية المكّونة لالأر�سية قطع �سغيرة من الكوارتز والفل�سبار، وهذه ل 

ة، ولم يوجد فيه اأثر لمواد ع�سوية.
ّ
�سّك يرجع اأ�سلها اإلى تفّتت ال�سخور الغرانيتي

اأّما القطعة الثانية رقم 21 فهي من غرانيت الهورنبلند الذي تتكّون منه جبال العوينات 

ومنه اأي�سًا �سقف الكهف. ويرى على اأحد جوانب هذه القطعة ق�سرة رقيقة من اأوك�سيدات 

اأ�سوان في  الغرانيتية في �ساللت  ال�سخور  تعلو �سطح  التي  الق�سرة  ت�سبه  الحديد والمنغنيز 

نهر النيل.

وربما كانت هذه المنطقة العظيمة من ال�سخور النارية التي تحتوي الجبال والواحات 

الخريطة  على  التقريب  بوجه  يظهر  كما  محّددة،  والعوينات  اأرِكنو  في  حديثًا  المكت�سفة 
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المرفقة، وتحيط بها طبقات التكوين الرملي النوبي، كما هو الحال في مناطق كثيرة مماثلة 

نة على الخريطة الجيولوجية للقطر الم�سري.
ّ
ومبي

محاطة  النارية  ال�سخور  توجد  حيث  مماثلة،  اأخرى  مناطق  في  الخبرة  عّلمتنا  وقد 

�سطوح  على  الأمر  اأّول  في  تكّونت  قد  الأخيرة  الطبقات  اأن هذه  النوبي،  الرملي  بالحجر 

اء الحركات الأر�سية الداخلية، بعد انثناء 
ّ
ال�سخور النارية القديمة التي ارتفعت بعد ذلك جر

الطبقات الرملية الموجودة فوقها والمحيطة بها. على اأّنه في الحالة التي نبحثها الآن يظهر 

اأن هذا النثناء لم يكن لدرجة كبيرة، اإذ اإننا ل نرى في ال�سور الفوتوغرافية ما يدّل على اأن 

الطبقات الرملية مائلة مياًل ظاهراً.

النارية، كما يظهر  العوينات واّتجه جنوبًا ترك وراءه ال�سخور  الرّحالة جبال  ولما ترك 

على الخريطة نقطة انتهاء تلك ال�سخور، وابتداء طبقة التكوين الرملي النوبي ثانيًا الم�سار 

ليها بحرف D على بعد 20 كيلومتراً جنوب العوينات. وهنا تعود المناظر الطبيعية فتتغير 

ذات  الرملية  ال�سخور  من  م�ستطيلة  ه�ساب  اإلى  اللون  قاتمة  وعرة  جبال  من  اأخرى،  ة 
ّ
مر

اأنبياه  1000 متر فوق �سطح البحر بين  الألوان ال�ساطعة، ويبلغ ارتفاع هذه اله�سبات نحو 

يبلغ  حيث  الفا�سر  حتى  تدريجيًا  الأر�ص  �سطح  من�سوب  متو�سط  ينحدر  ثم  ومن  وكتم، 

ارتفاع الأر�ص نحو 700 اأو 800 متر عن �سطح البحر. 
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اخلال�سة

ال�ستك�سافية  الرحلة  لنا هذه  بيّنتها  التي  الجيولوجية  الظواهر  تلخي�ص  يمكن  تقّدم  مما 

في النقاط الآتية:  

تمتد طبقات الع�سر الميو�سيني جنوبًا حتى الخط 27 �سماًل تقريبًا فتكون نتوءاً عظيمًا 

تحيط بها �سخور تابعة لع�سور جيولوجية اأقدم منها. 

اإّن الطبقات الميو�سينية التي تلي مبا�سرة طبقات التكوين الرملي النوبي تتبع هنا القوانين 

ال�سوي�ص، والتي  ة، في ما يخت�ص بمنطقة خليج 
ّ
الدكتور هيوم لأّول مر قّدرها  التي  نف�سها 

تقع فوق طبقات اأكثر قدمًا، من ال�سمال اإلى الجنوب، التي يمكن تف�سيرها باأنه قبيل الع�سر 

�ست هذه المناطق لعوامل التعرية التي كانت اأ�سّد في الجنوب من ال�سمال، 
ّ
الميو�سيني تعر

لرتفاع الأجزاء الجنوبية من جراء حركات اأر�سية �سابقة. 

اإن هناك منطقة هائلة في خط 27 جنوبًا تغطيها طبقات من الحجر الرملي النوبي التابعة 

للع�سر الكريتا�سي. 

اكت�ساف جبال من �سخور نارية في اأرِكنو والعوينات داخل الحدود الم�سرية، وهي اإما 

ال�سخور  من  بل�سان  مّت�سلة  اأو  النوبي،  الرملي  الحجر  بطبقات  نواحيها  محاطة من جميع 

الغرانيتية اإلى �سل�سلة غرانيتية كبرى واقعة في الجنوب.

هذه  اأن  مع  النوبي،  الرملي  التكوين  من  اأحدث  كريتا�سية  طبقات  الرّحالة  ي�سادف  لم 

الخريطة  على  ن 
ّ
مبي هو  كما  المنطقة،  هذه  من  ال�سرقي  ال�سمال  في  معروفة  الطبقات 

اأّنها مغّطاة بطبقة حديثة  الجيولوجية للقطر الم�سري. وربما كان �سبب عدم ظهورها هنا 

التكوين من الرمل والح�سى. 
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بيان العينات الجيولوجية التي جمعها ح�سنين بك في رحلته من ال�سلوم اإلى دارفور

العينات
الجهة ح�سب البطاقات 

المقدمة

التاريخ 

�سنة 

1923

رقم 

مت�سل�سل

ال�سينيت  بلورات  من  قطع  ثالث 

 Ostrea ومحارة واحدة من الو�ستريا

ورّبما كانت من طبقات ميو�سينية

1--واحة �سيوة

حجر  في   Pecten بكتن  محارة 

جيري مكون من بقايا المحارات، 

ومن المحتمل اأن تكون هذه اأي�سًا 

من الميو�سين.

2--جغبوب

قطعة من الخ�سب المتحجر وثالث 

ح�سوات �سيلي�سية وعقدين حجريين 

الحجر   concretions م�ستطيلين 

من  بلورية  واألياف  الجيري  الرملي 

الملح طولها 5 بو�سات ومقو�سة

في  ال�سطحية  ال�سخور 

جغبوب  بين  الطريق 

وجالو

--3

ح�ساتان من الحجر الرملي الجيري 

ومعهما حبيبات من الكواتز

�سغيرة  رقع  في  مبعثرة 

بالوادي
4-20 مار�ص

قطعة من الحجر الرملي النوبي

قرب بئر الحر�ص )زيغن( رقع 

من هذا ال�سخور منت�سرة قبل 

الو�سول اإلى الحطب

5-24 مار�ص 

خم�ص قطع من الطبقات الحديدية 

ال�سلبة في الحجر الرملي النوبي

على م�سيرة يوم من الحر�ص 

)زيغن في طريق الُكفرة(
6-28 مار�ص

7-29 مار�صجارة ال�سريفثالث قطع من الحجر الرملي النوبي
ثالث قطع من طبقات حديدية ارجوانية 

اللون في الحجر الرملي النوبي وقطعة 

كروية �سوداء ت�سبه القنبلة

الجارات  الناري  جبل 

الغربية من الهواري
--8
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الرملي  الحجر  من  قطع  ثالث 

النوبي
9--جبال الُكفرة )التاج(

النوبي  الرملي  الحجر  من  قطعة 

في  حديدية  طبقات  من  وقطعتان 

الحجر الرملي النوبي

والعوينات  الُكفرة  بين 

الجبال  من  �سل�سلة  من 

اخترقت ذلك اليوم

10-22 اأبريل

11-24 اأبريلجبال اأرِكنوحجر ناري )فل�سيت الأيجيرين(

بفعل  متحلل  �سيانيت  ناري  حجر 

العوامل الجوية

اأرِكنو  في جبال  نقطة  من 

اطراف  في  تالل  وهناك 

هذا  من  كلها  الجبل 

ال�سخر

12-24 اأبريل

حجر ناري )عرق من الكوارتزيت(
من رقع كبيرة �سمال جبال 

اأرِكنو
13-24 اأبريل

14-25 ابريلمن نف�ص جبل اأرِكنوحجر ناري )�سيانيت رمادي(

حجر ناري )فل�سيت الأيجيرين(

كبيرة مدفونة في  جالميد 

حافة  على  اأرِكنو  وادي 

جبل اأرِكنو 

15-25 ابريل

حجر ناري )فل�سيت(

ذات  تكاوين  من  عينة 

وادي  في  طبقات 

العوينات الكبير

--16

الهورنبلند(  )غرانيت  ناري  حجر 

متحلل من تاأثير العوامل الجوية

جبال العوينات اأغلبها من 

هذا ال�سخر
--17

من  متحلل  )غرانيت(  ناري  حجر 

تاأثير العوامل الجوية

منه  تتكون  التي  ال�سخر 

اأغلب العوينات
--18

اأو  الكوارتز  )عرق  ناري  حجر 

المرو(

كهف  داخل  التقطت 

قرب  العوينات  في  الماء 

من�سوب الماء وتوجد رقع 

كثيرة منه

--19
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الجارية  المياه  من  جيرية  روا�سب 

)ترافرتين(

كهف  داخل  التقطت 

المياه العوينات
--20

الهورنبلند(  )اإرانيت  ناري  حجر 

الجوية  الموؤثرات  بفعل  متحلل 

ومغطى بق�سرة حديدية لمعة ربما 

كانت من تاأثير المياه

الماء  كهف  �سقف  من 

بالعوينات اأغلب ال�سخور 

وللجبل  للكهف  المكونة 

من هذا النوع

--21

دقيق  )كوارتزيت(  ناري  حجر 

التركيب

قرب  �سّزو  حجارة  من 

العوينات
22-8 مايو

قطعة من الحجر الرملي النوبي

الرمل  موجود منثور فوق 

ل  اإردي  قرب  الأحمر 

يوجد �سوى الرمل الأحمر 

وهذا ال�سخر

23-10 مايو

تحتوي  حديدية  طبقة  من  قطعة 

على الهيماتيت )اأوك�سيد الحديد( 

من الحجر الرملي النوبي

الرمل  فوق  منثور  موجود 

الأحمر قرب اإردي ل يوجد 

وهذا  الأحمر  الرمل  �سوى 

ال�سخر

24-13 مايو

طين اأحمر غامق وفيه ن�سبة �سغيرة 

م�سحوق  اإلى  )ويطحن  الرمل  من 

طوبي غامق(

25-16 مايوتالل اإردي

طين احمر طوبي وفيه ن�سبة �سغيرة 

م�سحوق  اإلى  )ويطحن  الرمل  من 

اأحمر طوبي �ساطع(

26-16 مايو�سخور تالل اإردي

يختلف  ناعم  رفيع  ميكائي  رمل 

وفيه  والأ�سغر  الأحمر  بين  لونه 

ن�سبة �سغيرة من الجير

27-16 مايوتالل اأجاة
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اأحمد ح�سنين
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جاللة ملك م�سر فوؤاد الأّول
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الهواريّة، اأحد اأعالم الُكفرة

اآثار غابة متحّجرة على طريق جالو
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جالو

التاج، مقّر ال�سنو�سيين الرئي�سي في الُكفرة
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